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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Manusia secara harfiah adalah khalifah/ pemimpin di muka bumi ini.  Dengan dianugerahi 

akal dan pikiran yang melebihi makhluk lainnya, Tuhan memercayakan semua urusan di 

muka bumi kepada manusia mengingat derajatnya yang paling tinggi di antara semua 

makhluk. Tentu saja keberadaanya cukup penting mengingat alam semesta ini perlu dijaga 

kelestariannya demi kelangsungan hidup makhluk lainnya. Jika alam semesta ini berantakan, 

tentu saja yang disalahkan adalah manusia. Manusia ikut bertanggung jawab karena sudah 

kodratnya kalau dia pemimpin alam semesta ini.  

Tidak hanya lingkungan yang harus diperhatikan tapi juga kehidupan sosial lainnya. 

Manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan pastinya akan membutuhkan orang lain. Untuk 

itulah dibutuhkan sumber daya yang berjiwa pemimpin. Dengan berjiwa pemimpin kita dapat 

mengelola diri, lingkungan, dan kehidupan sosial lebih baik. Terutama ketika kita 

mendapatkan masalah yang cukup rumit dan pelik. Disinilah kearifan seorang pemimpin 

diperhitungkan. Bagaimana ia bisa menyelesaikan persoalan tersebut agar bisa berjalan 

dengan baik.  

Karena keberadaannya yang penting dan strategis, maka pemimpin sangat dibutuhkan. 

Dalam arti pemimpin itu bukan orang yang memiliki gelar dan jabatan yang banyak 

melainkan orang yang dapat memakmurkan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. 

Pada dasarnya semua orang bisa menjadi pemimpin hanya saja yang benar-benar bisa 

memakmurkan atau memberi perubahan belum tentu semua bisa melakukan. Untuk  

itulah konsep kepemimpinan sangat penting demi mewujudkan kemakmuran alam 

semesta. 

1.3 TUJUAN MAKALAH 

1.  Untuk mengetahui arti kepemimpinan dan pemimpin dalam konteks organisasi 

2.  Untuk membedakan leader dengan manager 

3.  Untuk mengetahui dan memahami fungsi kepemimpinan 

4. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun visi dan intuisi pemimpin 

5. Untuk memahami peran komunikasi dalam kepemimpinan 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Pengertian Kepemimpinan dan Pemimpin dalam Konteks Organisasi 

Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, 

mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing 

secara baik. Perlu terlebih dahulu dibedakan konsep pemimpin (leader) dengan 

kepemimpinan (leadership).  

Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau 

organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-

tujuannya. Pemimpin menunjuk pada personal atau individu spesifik atau kata benda. 

Sementara itu, kepemimpinan adalah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota 

kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau 

organisasi mencapai tujuan-tujuannya. 

Pendekatan/Anggapan Kepemimpinan 

Menurut Dr.D.J.Schwartz ada berbagai pendekatan mengenai kepemimpinan yaitu : 

1. Diktator. Seorang diktator mengambil semua keputusan tanpa menghiraukan atau 

berkonsultasi dengan pihak lain yang terkait. Ia tidak mau memerhatikan 

pandangan-pandangan bawahannya, karena ia takut bawahannya itu benar sehingga 

ia akan merasa malu. 

2. Text Book. Ia hanya mengacu pada pedoman-pedoman tertulis yang ada. Sehingga 

tidak bisa menyesuaikan dengan  perubahan yang ada. Kecederungan mereka 

melakukan seperti mesin. 

3. Manusiawi. Ia menghargai hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap 

bawahannya. Seorang pemimpin yang manusiawi memiliki rasa simpati untuk 

melindungi bawahannya. 

Teori tentang asal mula pemimpin: 

1. Teori genetis 

Pemimpin ada karena ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sejak lahir. 
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2. Teori Sosial 

Pemimpin ada karena proses pembelajaran dan pelatihan sehingga membentik pribadi 

yang pantas dijadikan sebagai pemimpin. 

3. Teori Sosio Genetis 

Teori gabungan antara teoro genetis dan teori social. Teori ini adalah teori yang saling 

melengkapi. Menurit teori ini pemimpin yang baik adalah seseorang yang memang 

telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian semasa hidupnya dia 

dilatih dan didik, sehingga watakkepemimpinannya bisa tumbuh dan perproses 

seiring berjalannya waktu 

2.2. Perbedaan Leader dengan Manager 

Pemimpin (leader) adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat 

kepemimpinan personality atau authority (berwibawa).  Ia disegani dan berwibawa 

terhadap bawahan atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta didukung 

perilakunnya yang baik.  Pemimpin (leader) dapat memimpin organisasi formal maupun 

informal, dan menjadi panutan bagi bawahan (pengikut)nya. 

Sedangkan manajer juga merupakan seorang pemimpin, yang dalam praktek 

kepemimpinannya hanya berdasarkan “kekuasaan atau authority formalnya” saja.  

Bawahan atau karyawan atau staf menuruti perintah-perintahnya karena takut dikenakan 

hukuman oleh manajer tersebut.  Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi 

formal saja.  

Lebih spesifik, perbedaan pemimpin (leader) dan manajer dapat dilihat dari tiga 

hal yang selalu berkaitan dengannya, yaitu: sumber kekuasaan yang diperoleh, bawahan, 

dan lingkungan kerja. 

Berdasarkan sumber kekuasaan yang diperoleh, seorang manajer dipilih melalui 

jalur formal (seperti dipilih oleh komisaris atau direktur) dengan dasar yuridis yang 

dimiliki.  Artinya seseorang dapat menjadi manajer jika mempunyai dasar yuridis yaitu 

adanya surat keputusan atau surat pengangkatan.  Sedangkan pemimpin (leader) 

kekuasaan yang dimiliki berdasarkan kontrak  sosial dengan anggota atau bawahan. 

Perbedaan Pemimpin dan Manajer  
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Pemimpin Manajer 

1. Berinovasi 

2. Tidak dapat di cetak 

3. Menumbuhkan kepercayaan 

4. Memiliki perspektif jangka panjang 

5. Berorientasi pada peluang-peluang 

masa depan 

6. Menciptakan 

7. Adalah dirinya sendiri 

8. Melakukan hal yang benar 

9. Mengembangkan 

10. Memfokuskan pada kepentingan 

publik 

11. Bertanya apa dan mengapa 

12. Menentang status quo 

1. Mengelola 

2. Dapat di cetak 

3. Mengandalkan kontrol 

4. Berorientasi jangka pendek 

5. Berorientasi pada hasil 

6. Meniru 

7. Seperti tentara yang siap selalu 

diperintah 

8. Melakukan dengan benar 

9. Memelihara 

10. Memfokuskan pada sistem dan 

struktur 

11. Bertanya bagaimana dan kapan 

12. Menjalankan status quo 

Berkaitan dengan bawahan, manajer memiliki bawahan yang biasanya disebut 

sebagai staf atau karyawan yang memiliki posisi formal dalam struktur hierarki 

organisasi.  Bawahan atau karyawan menuruti perintah-perintahmya, karena takut 

dikenakan hukuman oleh manajer.  Sedangkan Pemimpin (leader) memiliki bawahan 

yang biasanya disebut sebagai pengikut.  Bawahan atau pengikut menjalankan perintah 

dari pimpinan (leader) atas dasar kewibawaan pemimpin terhadap bawahan atau 

pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta perlakuannya yang baik. 

Adapun dari segi lingkungan kerja, manajer biasanya hanya dapat memimpin 

pada lingkungan kerja organisasi formal saja dan bertanggung jawab kepada atasannya.  

Sedangkan pemimpin (leader) dapat memimpin lingkungan kerja organisasi baik formal 

maupun informal dan bertanggung jawab kepada anak buahnya.   Seorang pemimpin 

(leader) merupakan bagian dari pengikut sedangkan manager merupakan bagian dari 

organisasi. 
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Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pimpinan (leader) memiliki 

fungsi dasar  mengarahkan dan menggerakkan seluruh bawahan untuk bergerak pada arah 

yang sama yaitu tujuan. Sedangkan fungsi seorang manajer berkaitan dengan manajemen, 

yaitu kegiatan-kegiatan seputar perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), 

penempatan staff (staffing), pengarahan (directing) dan kontrol (controlling). Dalam 

menjalankan fungsinya, seorang manajer lebih sering memanfaatkan wewenang dan 

kekuasaan jabatan secara struktural yang memiliki kekuatan mengikat dengan dapat 

melakukan paksaan atau hukuman untuk mengarahkan bawahan. Sedangkan seorang 

pemimpin (leader) lebih menekankan pengaruh atau karisma yang dimilikinya sehingga 

bawahan secara sadar untuk mengikuti arahan sang pemimpin. Ia menstimulasi, 

memfasiltasi, dan berpastisipasi dalam setiap kegiatan yang menginginkan bawahan 

mengikutinya. Tidak dengan hadiah, paksaan atau hukuman. 

Pemimpin dan manajer merupakan salah satu intisari, sumber daya pokok, dan 

titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan.  

Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin atau manajer dalam 

menjalankan wewenangnya akan sangat menentukan apakah tujuan organisasi atau 

perusahaan tersebut dapat tercapai atau tidak.  Hal yang perlu di tekankan adalah bahwa 

tidak selamanya manajer buruk dan pemimpin adalah baik.  Perlunya kombinasi dan 

campuran yang tepat di antara keduanya, sangat dibutuhkan dalam organisasi, pada 

berbagai tingkat jabatan yang berbeda-beda.  Sehingga organisasi yang tengah dijalani 

dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 

2.3 Fungsi Kepemimpinan 

Tugas pokok kepemimpinan berupa mengantarkan, mengelompokkan memberi 

petunjuk, membimbing para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan 

organisasi, cita-cita tersebut hanya dapat melaksanakan secara baik bila seorang 

pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. 

 Fungsi – fungsi kepemimpinan antara lain: 

1. Fungsi Perencanaan 

Artinya seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi 

organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan 
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organisasi. Manfaatnya sebagai proyeksi atau penempatan diri ke situasi 

pekerjaan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai. 

 

Jenis Perencanaan meliputi dua hal, yaitu: 

a. Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menetukan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang berupa program kerja beserta 

timelinedan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan. 

b. Perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek, pada 

keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat Kontinu. 

 

2. Fungsi Memandang ke depan 

Seorang pemimpin harus senantiasa memandang ke depan berarti akan mamp 

mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. 

Maka seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam 

maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksidan mengantisipasi hal- hal 

berupa hambatan   yang kemungkinan muncul, baik yang kecil maupun besar. 

Sehingga proses pekerjaan ke arah yang dituju akan berlangsung secara terus 

menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. 

3. Fungsi Pengembangan Loyalitas 

Pengembangan kesetiaan ini tidak saja diantara pengikut, tetapi juga unutk para 

pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisai. Untuk mencapai 

kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam 

pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari – hari yang menunjukkan 

kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan 

menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

4. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti 

kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka hambatan – 

hambatan dapat segera diketemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan 

kembali berlangsung menurut rel yang elah ditetapkan dalam rencana . 

5. Fungsi Pengambil Keputusan 
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Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah 

dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan 

pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil 

keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, 

kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis 

dan lain sebagainya. 

6. Fungsi Memberi Motivasi 

Seorang pemipin perlu selalu bersikap ramah, serta perhatian terhadap anak 

buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, 

mempengaruhi anak buahnya agar rajinbekerja dan menunjukkan prestasi yang 

baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa 

ganjaran, hadiah, pujian atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak 

buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai 

oleh pemimpinnya. 

Menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok 

kepemimpinan, yaitu:  

1.  Fungsi Instruktif  

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), 

bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan 

dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar 

keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin 

hanyalah melaksanakan perintah.  

2. Fungsi konsultatif  

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. 

Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan 

yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang 

yang dipimpinnya. 

3. Fungsi Partisipasi  

Dalam menjaiankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam 

melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama 
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untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-

tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing. 

4. Fungsi Delegasi  

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan 

wewenang membuay atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya 

adalah kepercayaan ssorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan 

untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab. 

Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan 

kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. 

5. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu 

mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, 

sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam 

melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui 

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah menciptakan 

struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan dan mengamankan integritas 

organisasi dan medamaikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah 

kesepakatan bersama. 

2.4 Membangun Visi dan Intuisi Pemimpin 

 .Visi merupakan sebuah impian yang ingin diwujudkan  yang mencerminkan ambisi, 

daya tarik besar, hasrat, semangat dan keadaan atau perwujudan ideal di masa depan. 

Visi ini akan menjadikan pedoman bagi setiap karyawan untuk bertindak dan mengambil 

keputusan sehingga mengarahkan organisasi pada perubahan yang ideal di masa depan. 

 Visi mengandung tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh organisasi,dan 

dianggap sebagi bintang petunjuk (guiding star) yang mengarahkan langkah setiap orang 

untuk mewujudkannya. Tanpa adanya visi yang jelas maka organisasi tersebut akn 

bergerak dengan setengah-setengah atau ragu-ragudan mudah terombang-ambingkan 

oleh tekanan eksternal. Akibatnya,setiap orang di dalam organisasi akan kehilangan 

komitmen dan lebih banyak bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan yang sepele.Selain 

itu,organisasi akan berjalan dengan lambat dan tidak akan pernah menghasilkan 

perubahan yang signifikan dan berharga. 
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 Seorang pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi dan 

mempunyai visi yang jelas. Serta dalam mengelola organisasi dengan cara yang 

manusiawi dan berkompeten. Dengan demikian diperlukan seorang pemimpin yang 

membangun visi dan intuisinya dengan baik. Visi penting untuk seorang pemimpin. Visi 

memiliki peran dalam melukiskan saran, memicu serta membakar semangat dan 

mendorong untuk maju, serta berusaha mencapai tujuan-tujuannya. 

Visi timbul dalam diri seorang pemimpin dari pengalaman atau sejarah masa lalu, 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pemimpin. Selain itu, 

dengan visi seorang pemimpin dapat memberikan petunjuk mengenai kemana orang-

orang yang dipimpinnya harus melangkah. Dengan demikian, semua tindakan yang 

dilakukan anggota-anggota organisasi haruslah merupakan cerminan atau turunan dari 

visi tersebut.  

Sama halnya dengan visi, intuisi juga penting bagi pemimpin. Pada umumnya, 

intuisi berkaitan dengan “kata hati”. Dalam kondisi tertentu, khususnya ketika seorang 

pemimpin harus menentukan sikap ditengah kondisi yang tidak kondusif, intuisi 

pemimpin biasanya akan muncul. Para pemimpin melihat segala sesuatu dengan cara 

yang berbeda dari orang lain. Intuisi pemimpin, muncul apabila terjadi hal-hal yang 

kritis dan membutuhkan penanganan yang segera dari seorang pemimpin. Berbekal 

kecerdasan intelektual dan pengalaman empirik yang dialami, seorang pemimpin 

memiliki naluri dalam membaca isyarat-isyarat jaman yang tengah bergulir. Para 

pemimpin melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda dari orang lain. Pemimpin 

mengevaluasi segala sesuatu berdasarkan intuisi kepemimpinan. Para pemimpin 

memiliki intusisi kepemimpinan yang mengarahkan segala sesuatu yang pemimpin 

kerjakan. Orang-orang yang dilahirkan dengan kemampuan kepemimpinan alami, akan 

menjadi pemimpin yang kuat didalam menerapkan intuisi kepemimpinan. Intuisi 

Kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca keadaan yang sedang 

terjadi melalaui intuisinya.. 

Maka dari itu diperlukanya membangun visi dan intuisi seorang pemimpin. Karena 

visi adalah tujuan yang jelas dari seorang pemimpin dan intuisi adalah hal yang harus 

ada dalam seorang pemimpin. 

Berikut cara mengembangkan visi dan intuisi pemimpin. 

1. Menciptakan hubungan saat ini menuju masa depan 

2. Memunculkan motivasi dan semangat menuju masa depan 
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3. Menetapkan standart kualitas  di dalam organisasi 

4. Menyediakan makna kerja bagi orang-orang 

5. Mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dibidang yang ingin ditekuni untuk 

menjadi pemimpin yang intuitif. 

6. Pertajam pendengaran dan naluri. 

7. Konsentrasi pada tugas agar lebih waspada pada intuisi dengan menyingkirkan 

gangguan-gangguan sebelum mengambil keputusan. 

8. Mencatat akurasi dari keputusan intuitif yang diyakini. 

9. Melihat setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. 

10. Pemikiran sistem berusaha memahami bagaimana perubahan pada satu bagian sistem 

akan menimbulkan perubahan dibagian lain.  

11. Kreatif dalam berpikir. 

2.5 Peran Komunikasi Terhadap Kepemimpinan 

Pengertian komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communis atau 

dalam bahasa inggrisnya common berarti sama. Apabila kita berkomunikasi berarti kita 

dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan dalam hal sikap dengan 

seseorang. Jadi pengertian komunikasi secara harfiah adalah proses menghubungi atau 

mengadakan perhubungan. 

Dalam komunikasi diperlukan sedikitnya tiga unsur  yaitu sumber (source), berita 

atau pesan (message), dan sasaran (destination). Sumber dapat berupa individu atau 

organisasi komunikasi. Berita atau pesan dapat berupa tulisan, gelombang suara atau 

komunikasi arus listrik, lambaian tangan, bendera berkibar, atau benda lain yang 

mempunyai arti. Sasaran dapat berupa seorang pendengar, penonton, pembaca, anggota 

dari kelompok diskusi, mahasiswa, dan lain-lain. 

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan 

di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi 

tertentu.  Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang 

menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Struktur organisasi cenderung 

mempengaruhi komunikasi, dengan demikian komunikasi dari bawahan kepada pimpinan 

sangat berbeda dengan komunikasi antar sesamanya. 

Di dalam organisasi dikenal dengan susunan organisasi formal dan 

informal. Komunikasi formal mengikuti jalur hubungan formal mengikuti jalur hubungan 

formal yang tergambar dalam struktur organisasi. Komunikasi informal arus 
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informasinya sesuai dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang ada 

dalam organisasi tersebut. 

Di dalam sebuah organisasi pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang 

efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sehingga sedikit 

banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga 

harus piawai dalam melakukan komunikasi baik komunikasi verbal maupun non verbal. 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-

kata, sementara komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak disampaikan 

dengan menggunakan kata-kata, berisi penekanan, pelengkap, bantahan, keteraturan, 

pengulangan, atau pengulangan informasi verbal. Komunikasi verbal yang baik dapat 

dilakukan dengan menggunakan tutur kata yang ramah, sopan, dan lembut. Komunikasi 

non verbal dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan konsep-konsep yang abstrak 

misalnya kebenaran, keadilan,etika, dan agama secara non verbal misal menggunakan 

bahasa tubuh. 

Menurut Weihric dan Koontz ada 6 fungsi dari komunikasi pemimpin yaitu : 

- Menetapkan dan menyebarkan tujuan organisasi 

- Mengembangkan rencana untuk mencapainya 

- Mengorganisasi SDM dari sumber-sumber lain untuk menciptakan cara yang paling 

efektif dan efisien 

- Memilih, mengembangkan, dan menilai anggota-anggota dari organisasi 

- Mengarahkan, mengatur, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim dimana para 

komunitas bersedia untuk berkontribusi 

- Mengontrol aksi/tindakan/kineria 

Peranan pemimpin dalam komunikasi di organisasi 

1. Pemimpin sebagai komunikator. Seorang pemimpin dalam kegiatannya sebagai 

komunikator ialah adanya faktor daya tarik komunikator dan faktor kepercayaan pada 

komunikator. 

2. Pemimpin sebagai negotiator. Pemimpin bertindak bukan saja sebagai komunikator 

tetapi seklaigus sebagai komunikan. Dalam situasi seperti itu ia menyampaikan pesan 

persuasinya tetapi pada saat itu pula ia pada gilirannya menerima pesan persuasi dari 

lawannya, apakah lawannya itu sendirian ataupun lebih dari satu orang. 
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3. Pemimpin sebagai monitor. Pemimpin mengobservasi dan meneliti gejala –gejala 

yang muncul di masyarakat yang mungkin menimbulkan pengaruh pada dirinya, pada 

kelompok, atau organisasi yang diwakilinya. 

Hambatan-hambatan dalam komunikasi kepemimpinan pada umumnya: 

- Hambatan yang bersifat geografis 

Proses komunikasi yang terjadi antar dua individu atau lebih akan mudah berlangsung 

jika kedu-duanya berada dalam tempat yang tidak berjauhan. Tetapi bila berjauhan 

maka aka nada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. 

- Hambatan yang bersifat biologis 

Yaitu dikarenakan perbedaan biologis manusia contohnya panca indra, tidak semua 

punya panca indra lengkap/normal. 

- Hambatan yang bersifat teknis 

Didapati pada alat-alat komunikasi massa yang tidak selamanya bekerja dengan 

normal/sempurna 

- Hambatan yang bersifat sosil-budaya 

Ada pertentangan paham/ideology di antara golongan dalam masyarakat sehingga 

sulit dipertemukan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kepemimpinan merupakan suatu entitas yang mengarahkan kerja para anggota 

organisasi mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pemimpin merupakan individu yang 

mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau 

organisasi tersebut mencapai tujuannya. Seorang pemimpin (leader) memiliki pengertian 

yang berbeda dengan Manajer. Keduanya memiliki peran yang berbeda. Pemimpin 

cenderung datang dengan ide-ide, inovasi dan keputusan yang telah diputuskannya, lain 

halnya dengan manajer yang hanya berperan untuk melakukan apa yang telah ditetapkan 

oleh seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin memiliki fungsi yang berbeda dengan 

manajer. Pemimpin memiliki beberapa fungsi, diantaranya: fungsi perencanaan, fungsi 

memandang kedepan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasaan, fungsi 

pengambilan keputusan, serta fungsi pemberi motivasi.  

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan intuisi yang 

baik. Visi dan intuisi merupakan hal yang penting bagi pemimpin. Visi adalah tujuan yang 

jelas dari pemimpin sedangkan intuisi merupakan hal yang harus ada dalam diri seorang 

pemimpin. Selain visi dan intuisi, yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang baik 

adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin yang memiliki tugas untuk 

melakukan koordinasi dengan orang banyak harus memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik. Hal ini antara lain disebabkan oleh posisi pemimpin itu sendiri sebagai orang yang 

menyampaikan ide, gagasan, perintah, dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan 

kepada orang banyak dalam lingkup kelompok tertentu. 
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