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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Seorang pemimpin yang menjalankan peran kepemimpinannya dalam berbagai 

lembaga pada dasarnya adalah seorang manajer. Ketika berposisi sebagai seorang manajer, ia 

dituntut untuk mampu mengelola dinamika kegiatan lembaga yang dipimpinnya dengan baik 

guna menunjang pencapaian tujuan. Dalam dinamika perannya selaku seorang manajer, ia 

dituntut untuk memahami dan lebih penting lagi melaksanakan pekerjaan manajerial, tak 

terkecuali tuntutan peran yang disyaratkan olehnya. Jika mengkaji masalah pekerjaan 

manajerial serta tuntutan peran yang harus dipenuhi di dalamnya, pemahaman tentang pola 

atau karakteristik khas yang ditampilkan perlu dimiliki. Bagi mereka yang mempunyai 

keinginan untuk menjadi seorang pemimpin dimana peran selaku seorang manajer melekat 

padanya, pemahaman tentang hal tersebut membantunya mempersiapkan diri untuk dapat 

memenuhi tuntutan peran yang disyaratkan nantinya. 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, pola atau karakteristik 

pekerjaan manajerial dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adalah tuntutan (demand) 

pekerjaan yakni apa yang harus dilakukannya serta apa resiko yang ditanggung jika tidak 

dilakukannya. Sehubungan dengan tuntutan pekerjaan tersebut, setiap manajer pada dasarnya 

harus melaksanakan empat kegiatan yakni mengembangkan dan mempertahankan hubungan, 

mencari dan memberi informasi, menentukan keputusan, serta mempengaruhi orang lain. 

Faktor kedua adalah kendala (constraint) yang membatasi pergerakannya selaku seorang 

manajer. Sedangkan faktor terakhir adalah pilihan (choice) yang dapat ditentukan olehnya 

baik bersifat obligatif maupun fakultatif.  

Suatu lembaga tidak dapat memisahkan dirinya dari dinamika lingkungan di luar 

dirinya. Oleh sebab itulah, perubahan sangat mungkin harus terjadi pada lembaga itu dan 

manajer harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut. 
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BAB 2 

PEMBAHASAN 

2.1 Pola Kegiatan dalam Pekerjaan Manajerial 

Para peneliti menggunakan metode deskriptif seperti observasi langsung, laporan dan 

wawancara. Para peneliti berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti berapa 

banyak waktu yang digunakan manajer bagi dirinya sendiri atau berinteraksi dengan berbagai 

macam orang (seperti bawahan, rekan sejawat, atasan dan orang luar), seberapa sering 

manajer menggunakan bentuk interaksi itu berlansung dan siapa yang memulainya. 

1. Langkah Pekerjaan Adalah Cepat dan Selalu Meningkat  

Penelitian tentang aktivitas menajerial ternyata berlawanan dengan konsepsi 

umum manajer sebagai orang yang secara cermat membuat perencanaan dan menyusun 

kegiatan kemudian duduk dikantornya sambil menunggu terjadinya pengecualian atas 

operasi normal yang membutuhkan perhatian mereka. 

2. Isi Pekerjaan Bervariasi dan Terfragmentasi 

Kegiatan manajer cenderung terfragmentasi disamping juga bervariasi. Interupsi 

seringkali terjadi, pembicaraan terpatah-patah, dan kegiatan penting diselingi dengan yang 

tidak penting, yang membutuhkan perubahaan perasaan secara cepat. Manajer dapat 

melakukan aktivitas yang berkisar dari pertemuan mengenai anggaran yang menyangkut 

keputusan tentang penggunaan berjuta-juta dolar sampai diskusi mengenai cara 

memperbaiki kran ledeng (Sales, 1979). 

3. Banyak Aktivitas Bersifat Reaktif 

Aktivitas manajerial yang bersifat terfragmentasi mencerminkan fakta bahwa 

banyak interaksi diprakarsai oleh orang lain dan banyak perilaku manajer yang sifatnya 

reaktif bukannya proaktif. Stereotipe umum para manajer adalah bahwa mereka 

menggunakan sebagian sebagian besar waktunya untuk melakukan analisis cermat 

terhadap masalah bisnis dan mengembangkan rencana-rencana yang rumit untuk 

menanganinya. 

Aktivitas - aktivitas yang terfragmentasi dan tuntutan hebat yang terus menerus yang 

mencirikan pekerjaan manajerial membuat para manajer sukar untuk mempunyai waktu 

yang panjang, tanpa interupsi, yang dibutuhkan untuk jenis kegiatan yang demikian. 

Perencanaan reflektif serta aktivitas lainnya yang membutuhkan waktu yang lama, seperti 
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misalnya membangun tim dan melatih keterampilan kompleks kepada para bawahan, 

biasanya didahului oleh kegiatan. 

Disamping itu, para manajer itu sendiri biasanya menekankan aspek aktif 

pekerjaan mereka, dan bahkan selama interaksi lisan, mereka cenderung berfokus pada 

masalah yang spesifik yang harus segera ditangani bukannya persoalan umum atau 

strategi jangka panjang. Masalah terjadi secara sangat tidak teratur, dan manajer memilih 

memberikan rekasi terhadap masalah ketika berhadapan dengannya, sementara yang lain 

akan diabaikan atau ditunda. Pentingnya sebuah masalah menjadi penentu apakah 

masalah itu akan dipahami dan ditangani, tetapi sering tidak jelas hingga sejauh mana 

sebenarnya suatu masalah dianggap penting. 

Manajer akan cenderung untuk mengabaikan atau menunda penyelesaian suatu 

masalah bila tidak ada tekanan eksternal untuk menyelesaikannya, masalah yang dihadapi 

tidak jelas dan sulit untuk didiagnosa, masalah yang menjadi tanggung jawab manager 

lain atau sub unit lainnya, dan masalah yang tidak dapat diselesaikan tanpa tambahan 

sumber daya atau dukungan yang sulit atau tidak mungkin diperoleh. 

4. Interaksi Sering Melibatkan Rekan Sejawat dan Orang Luar 

Timbulnya interaksi lateral dan eksternal yang tinggi dapat dijelaskan berdasarkan 

kebutuhan manajer akan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang kompleks dan 

tidak pasti yang mempengaruhi operasi subunit organisasinya, dan ketergantungan 

manajer terhadap kerja sama dan bantuan dari banyak orang di luar rantai komando yang 

langsung (Kotter, 1982). Hubungan yang telah lama dibangun harus dijaga dan yang baru 

dibangun dengan orang-orang yang kemudian menduduki posisi kunci, saat terjadi 

perubahan dalam organisasi, dan saat lingkungan eksternal berubah. 

5. Banyak Interaksi Melibatkan Komunikasi Lisan 

Para manajer memperlihatkan pilihan yang kuat terhadap penggunaan media 

komunikasi lisan seperti telepon dan pertemuan. Penelitian mengenai kegiatan manajerial 

menemukan bahwa para manajer tingkat rendah dan menengah menggunakan 27 hingga 

82 persen waktu mereka dalam bentuk komunikasi lisan, dan angka tersebut sebesar 65 

hingga 75 persen bagi para manajer tingkat tinggi. 

Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kebanyakan dari komunikasi lisan oleh 

manajer tersebut menyangkut pertukaran informasi dan usaha-usaha untuk 

mempengaruhi orang. Para manajer cenderung lebih menyukai informasi terkini daripada 

informasi yang sudah lama, dan informasi terkini tersebut biasanya diperoleh dari kontak-
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kontak tatap muka dengan mereka yang mempunyai akses terhadap informasi tersebut, 

termasuk banyak orang yang berada diluar subunit organisasi manajer itu. 

Komunikasi lisan memungkinkan efek kata-kata diperkuat olen intonasi, gerakan, 

dan komunikasi non-verbal lainnya. Interaksi tatap muka membantu usaha 

mempengaruhi dan memberikan kesempatan untuk memperoleh umpan balik yang segera 

tentang efektivitasnya. Penelitian deskriptif menemukan bahwa interaksi lisan dari 

seorang manajer secara mengherankan cenderung mencakup sejumlah kata untuk 

memperolok, membuat lelucon, dan mendiskusikan subyek yang tidak berhubungan 

dengan pekerjaan. Aktivitas sosialisasi dan bisik-bisik tersebut memungkinkan 

membantu para manajer membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif dalam 

jaringan kerja yang luas dengan orang-orang dibutuhkan bantuan dan dukungannya. 

6. Proses Pengambilan Keputusan Adalah Tidak Teratur dan Bersifat Politis 

Banyak dari keputusan tentang manajemen menjelaskan pengambilan keputusan 

sebagai peritiwa khusus yang dibuat oleh manajer atau sebuah kelompok saja, dengan 

suatu cara yang teratur dan rasional. Seringkali mereka tidak mampu mengingat kembali 

kapan sebuah keputusan akhirnya dicapai. Beberapa keputusan penting berupa hasil dari 

banyak tindakan kecil atau pilihan sedikit demi sedikit yang diambil tanpa 

memperhatikan persoalan strategis yang lebih luas. 

Proses-proses pengambilan keputusan kemungkinan akan dicirikan oleh lebih 

banyak kebingungan, kekacauan, dan emosi daripada rasionalitas. Bukannya analisis 

yang hati-hati mengenai hasil yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan tujuan 

yang ditentukan lebih dahulu, informasi sering diubah atau ditekan dengan tujuan supaya 

sesuai dengan konsep semula (pre-conception) tentang tindakan yang terbaik atau yang 

dapat memenuhi kepentingan pribadi atas pilihan tertentu. 

Keputusan penting dalam organisasi secara umum membutuhkan dukungan dan 

kewenangan dari berbagai orang yang berada pada tingkat manajemen yang berbeda di 

berbagai subunit organisasi tersebut. Orang yang memprakarsai proses pengambilan 

keputusan dapat saja bukan orang yang membuat pilihan terakhir di antara alternatif-

alternatif tindakan. 

Berbagai orang yang tersangkut dalam pengambilan keputusan sering tidak 

sependapat mengenai sifat masalah yang sebenarnya dan kemungkinan hasil dari 

berbagai solusi, yang disebabkan oleh perspektif, asumsi, serta nilai yang berbeda-beda, 

dari para manajer yang berasal dari spesialisasi fungsional dan latar belakang yang 

berbeda pula. Proses pengambilan keputusan yang sangat politis yang bertele-tele 



7 
 

kemungkinan akan terjadi bila keputusan tersebut menyangkut masalah yang penting dan 

kompleks yang tidak langsung tersedia pemecahan yang baik, terdapat banyak kelompok 

yang terkena dengan kepentingan yang saling bertentangan, dan tersebarnya kekuasaan 

ke kelompok-kelompok tersebut. Proses pengambilan keputusan tersebut dapat bertele-

tele sampai beberapa bulan atau beberapa tahun lamanya akibat penundaan serta interupsi 

karena saran dibelokkan oleh para penentang, didahului oleh krisis, atau dikembalikan 

kepada para pemrakarsa untuk diperbaiki, yaitu perlu disesuaikan dengan keinginan para 

manajer yang dibutuhkan bantuan. Keputusan yang menyangkut perubahan besar pada 

strategi organsasi atau politik, kebanyakan hasilnya akan tergantung pada keterampilan 

mempengaruhi dan ketekunan para individu manajer yang ingin memprakarsai perubahan 

dan pada kekuasaan relatif dari berbagai koalisi yang tersangkut dalam membuat atau 

memberi wewenang untuk membuat keputusan tersebut. 

Tidak semua keputusan memerlukan perubahan besar atau proses politis yang 

bertele-tele. Meskipun para manajer jarang terlihat mampu membuat keputusan penting 

pada suatu saat tertentu, mereka sebenarnya membuat banyak keputusan yang kurang 

penting dalam proses pemecahan masalah operasional, membuat rencana kerja, memberi 

kewenangan menggunakan dana untuk pembelian alat tulis kantor atau peralatan, dan 

menyetujui kenaikan upah. Keputusan tersebut seringkali menyangkut masalah yang 

telah tersedia solusinya yang dibuat dengan resiko rendah, manajer tersebut mempunyai 

kewenangan untuk membuat keputusan, dengan hanya sedikit orang penting yang akan 

terpengaruh oleh keputusan tersebut, hanya terdapat sedikit konflik mengenai tujuan atau 

solusi, dan ada tekanan untuk membuat keputusan yang cepat karena adanya tenggat 

waktu atau krisis. 

7. Kebanyakan Perencanaan Adalah Tidak Formal dan Adaptif. 

Perencanaan seringkali dijelaskan dalam kepustakaan manajerial utama sebagai 

proses formal penulisan tujuan, strategi, kebijakan dan anggaran, yang menurut kebawah 

dari manajemen puncak mengikuti hirarki, dengan versi yang makin terinci pada tiap 

tingkatan manajemen yang lebih rendah. Studi-studi deskriptif menemukan bahwa 

beberapa perencanaan memang terjadi, namun biasanya tidak formal dan implisit.  

Para manajer menggunakan sejumlah teknik mempengaruhi selama interaksi sehari-hari 

mereka dengan orang-orang lain untuk memobilisasi dukungan dan menciptakan 

peristiwa-peristiwa. 

Dalam studi mengenai eksekutif tingkat tinggi, Quinn (1980), menemukan bahwa 

kebanyakan dari keputusan strategis penting dibuat diluar proses perencanaan formal dan 
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strategi dirumuskan dengan cara sedikit demi sedikit, fleksibel dan intuitif.  

Strategi diperhalus dan di implementasikan secara simultan dengan cara yang hati-hati 

sedikit demi sedikit yang mencerminkan kebutuhan untuk mengembangkan koalisi politis 

guna mendukung strategi dan juga untuk menghindari resiko dari komitmen awal 

terhadap tindakan tertentu yang tidak dapat ditarik kembali. 

 

2.2 Peran Manajerial Mintzberg 

Peranan manajer menurut Henry Mintzberg ada 10 macam. Peranan – peranan tersebut 

merupakan himpunan dari sejumlah aktivitas para manajer yang diperoleh melalui suatu studi 

yang mendalam. Kesepuluh peranan yang dimaksud adalah: 

1. Figurehead role (peran sebagai kepala); peranan untuk mewakili organisasi 

yangdipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. 

2. Leader role (peran pemimpin); peranan untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi 

sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan dimana manajer perlu mengarahkan, 

memotivasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja bagi 

pengikutnya. 

3. Liaison role (peran penghubung); peranan yang mengharuskan manajer melakukan 

interaksi dengan teman sejawat, staf, dan orang – orang lain yang berada di luar 

organisasinya untuk mendapatkan informasi. 

4. Monitor role (peran pemantau); peranan yang mengharuskan seorang manajer untuk 

menjadi pencari, penerima dan pengumpul informasi agar supaya mampu 

mengembangakan pengertian yag baik dari organisasi yang dipimpinnya. 

5. Disseminator role (peran penyebar); peran yagn menempatkan manajer sebagai penyebar 

informasi ke seluruh jajaran organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Ini 

dimungkinkan karena ia memiliki akses pada semua informasi melalui peran monitornya. 

6. Spokesman role (peran juru bicara); peran manajer untuk mewakili organisasi utnuk 

menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasinya. 

7. Entrepreneur role (peran wirausaha); peran sebagai pemrakarsa dan perancang bagi 

sejumlah perubahan yang terkendali dalam organisasinya. 

8. Disturbance-handler role (peran penghalau gangguan) yaitu peran yang membawa 

manajer untuk bertanggung jawab ketika organisasinya mengalami krisis yang seringkali 

tidak direncanakan sebelumnya. 
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9. Resource allocator of role (peran pembagi sumber-daya); peran manajer sebagai penentu 

di dalam mengalokasi sebagai sumber daya, seperti keuangan/dana untuk kegiatan 

tertentu di dalam organisasi. 

10. Negotiator role (peran perunding); peran yagn menempatkan manajer sebagai perunding 

(negotiator) baik dengan pihak – pohak dalam lingkungan organisasi maupun pihak luar 

guna pemecahan bagi masalah – masalah yang dihadapi organisasi. 

Peran diatas selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok perilaku 

manajer, yaitu : 1. perilaku antar-pribadi (interpersonal behavior) yang terdiri dari: peran 

pemimpin, kepala dan perantara; 2. perilaku pemrosesan informasi ( information processing 

behavior) yang terdiri: monitor, penyebar, dan juru bicara, dan 3. perilaku pengambilan 

keputusan (descision making behavior) yang meliputi : wirausaha, penghalau gangguan, 

pembagi sumber daya, dan perunding. Bagaimana intensitas dari setiap peran di atas dimiliki 

oleh masing- masing manajer tentu saja berbeda – beda menurut tingkatannya. Semakin tinggi 

posisi seseorang dalam struktur organisasi semakin tinggi intensitas peran tersebut diharapkan 

dari padanya. 

Seorang manajer adalah seorang yang mengelola sesuatu, entah manusia, waktu, 

mesin, dana atau informasi serta network. Jadi ukuran keberhasilan seorang manajer adalah 

seberapa baiknya ia mengelola apa yang dipercayakan kepadanya. Semakin rapih, teratur, dan 

indah apa yang ditanganinya semakin dianggap baik dirinya. Bagi seorang manajer, ia harus 

melakukan apa yang ditanganinya dengan benar. Seorang pemimpin adalah seorang yang 

melakukan sesuatu demi organisasi, kelompok, atau komunitasnya. Ia diukur berdasarkan 

gerak apa yang dihasilkannya bersama mereka yang mengikutinya atau yang terkait 

dengannya. Ia juga diukur dengan transformasi yang dilakukannya, serta adanya kelanjutan 

dari pekerjaannya. Seorang pemimpin tidak harus selalu rapih, teratur, atau indah dalam 

proses memimpin organisasinya. Namun yang terpenting adalah bahwa ia melakukan hal-hal 

yang benar untuk kepentingan bersama. 

Jadi seorang manajer adalah orang yang melakukan hal yang dipercayakannya dengan 

benar, sedangkan seorang pemimpin melakukan hal yang benar. (Managers do things right 

while leaders do the right thing). 
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Manajer Pemimpin 

Hubungan berdasarkan otoritas Hubungan berdasar pengaruh 

 

Menghasilkan sesuatu Memberikan arah dalam tindakan, sikap 

Menyelesaikan Melibatkan visi dan penilaian 

People who do things right Melibatkan hal-hal yang lebih rutin 

 People who do the right thing 

Jadi manajer lebih bersifat mekanistis (orientasi semata-mata pada memenuhi suatu 

ukuran keberhasilan yang ditetapkan baginya) dan menekankan pada pengendalian kerja 

bawahan. Dibandingkan dengan manajer, pemimpin memiliki kepekaan terhadap arah, kerja 

sama kelompok, inspirasi, teladan dan penerimaan diri oleh orang lain. 

2.3 Penerapan dan Petunjuk Praktis untuk Tindakan yang Efektif 

Ada beberapa cara untuk berkontribusi dalam efektivitas kelompok, seperti dengan 

mempertahankan hubungan kerja yang kooperatif, menyatakan perbedaan pendapat yang 

membangun, berbagi fungsi kepemimpinan, dan mendukung pengembangan kepemimpinan. 

(Yukl, 2010 : 156) 

Beberapa ciri kepribadian yang ditemukan menjadi sangat relevan bagi efektivitas 

meliputi tingkat energi dan toleransi terhadap tekanan, keyakinan diri, dan orientasi terhadap 

kendali internal, kematangan emosional serta integritas. Motivasi menejerial juga penting bagi 

kepemimpinan yang efektif. (Yukl, 2010 : 245) 

Perilaku kepemimpinan yang efektif: tidak menggunakan waktu dan usahanya dengan 

melakukan pekerjaan yang sama seperti bawahannya, dan berkonsentrasi pada fungsi-fungsi 

yang berorientasi pada tugas seperti merencanakan dan mengatur pekerjaan, 

mengkoordinasikan kegiatan para bawahan. Dan menyediakan keperluan, peralatan dan 

bantuan teknis yang di butuhkan. (Yukl,2010:66) 

Manajer yang efektif berperilaku yang berorientasi tugas tidak terjadi dengan 

mengorbankan perhatian terhadap antar manusia. Lebih penuh perhatian, mendukung, dan 

membantu para bawahan. Serta lebih banyak menggunakan supervise kelompok dari pada 

mengendalikan tiap bawahan sendiri-sendiri. (Yukl,2010:66) 
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Leader yang efektif dan sukses mampu mengadaptasikan gaya leadership mereka pada 

persyaratan kondisi yang tepat, maka itu harus melihat sudut pandang teori leadership. 

Meskipun penelitian tidak berhasil menemukan ilmu teori perilaku yang cocok, tidak 

membuat teori menjadi tidak dapat digunakan. Alasan utama mengapa tidak ada satu gaya 

leadership yang cocok adalah karena kepemimpinan pada dasarnya adalah bergantung pada 

situasi (situasional) dan berkesinambungan. Manajer yang efektif tidak hanya harus 

mengetahui gaya leadership mana yang cocok, tetapi juga harus melaksanakannya dengan 

benar. 

2.4 Taksonomi Perilaku Manajerial Secara Integratif 

Ada tiga kategori klasifikasi menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul 

Business 

1. Perilaku terhadap karyawan 

Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta ruang 

pribadi dan penghormatan. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa 

keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan. Perilaku yang secara umum dianggap tidak etis dalam kategori 

ini misalnya mengurangi upah pekerja karena tahu pekerja itu tidak bisa mengeluh 

lantaran takut kehilangan pekerjaannya. 

2. Perilaku terhadap organisasi 

Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. 

Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, 

dan kerahasiaan. Masalah kejujuran yang sering terjadi di antaranya 

menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik 

kepentingan terjadi ketika seorang individu melakukan tindakan untuk 

menguntungkan diri sendiri, namun merugikan atasannya. Misalnya, menerima suap 

Sementara itu, masalah pelanggaran etika yang berhubungan dengan kerahasiaan di 

antaranya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. 

3. Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya 

Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen 

ekonomi lain, seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat 

buruh. 
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BAB 3 

PENUTUP 

Pola Kegiatan dalam Pekerjaan Manajerial memiliki 10 langkah diantaranya: 1) 

Langkah Pekerjaan Adalah Cepat dan Selalu Meningkat, 2) Isi Pekerjaan Bervariasi dan 

Terfragmentasi, 3) Banyak Aktivitas Bersifat Reaktif, 4) Interaksi Sering Melibatkan Rekan 

Sejawat dan Orang Luar, 5) Banyak Interaksi Melibatkan Komunikasi Lisan, 6) Proses 

Pengambilan Keputusan Adalah Tidak Teratur dan Bersifat Politis, dan 7) Kebanyakan 

Perencanaan Adalah Tidak Formal dan Adaptif. 

Peranan manajer menurut Henry Mintzberg ada 10 macam. Peranan – peranan tersebut 

merupakan himpunan dari sejumlah aktivitas para manajer yang diperoleh melalui suatu studi 

yang mendalam. Kesepuluh peranan yang dimaksud adalah: 1) Figurehead role (peran sebagai 

kepala), 2) Leader role (peran pemimpin), 3) Liaison role (peran penghubung), 4) Monitor 

role (peran pemantau), 5) Disseminator role (peran penyebar), 6) Spokesman role (peran juru 

bicara), 7) Entrepreneur role (peran wirausaha), 8) Disturbance-handler role (peran penghalau 

gangguan), 9) Resource allocator of role (peran pembagi sumber-daya), 10) Negotiator role 

(peran perunding). Selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok perilaku manajer, 

yaitu : 1) Perilaku antar-pribadi (interpersonal behavior) 2) Perilaku pemrosesan informasi ( 

information processing behavior) dan 3) Perilaku pengambilan keputusan (descision making 

behavior). 

Penerapan dan Petunjuk Praktis untuk Tindakan yang Efektif  yaitu Leader yang 

efektif dan sukses mampu mengadaptasikan gaya leadership mereka pada persyaratan kondisi 

yang tepat, maka itu harus melihat sudut pandang teori leadership. Meskipun penelitian tidak 

berhasil menemukan ilmu teori perilaku yang cocok, tidak membuat teori menjadi tidak dapat 

digunakan. Alasan utama mengapa tidak ada satu gaya leadership yang cocok adalah karena 

kepemimpinan pada dasarnya adalah bergantung pada situasi (situasional) dan 

berkesinambungan. Manajer yang efektif tidak hanya harus mengetahui gaya leadership mana 

yang cocok, tetapi juga harus melaksanakannya dengan benar. 

 

 

 



13 
 

Daftar Pustaka 

Candra Suhardiman. http://chandrasuhardiman.blog.binusian.org/2012/11/22/mintzberg-

para-manajer-memiliki-sepuluh-peran//. Diakses pada 13 Desember 2014. 

Argun. http://argun-s1.blogspot.com/2010/11/hakikat-pekerjaan-manajerial.html. Diakses 

pada 13 Desember 2014. 

Novian. http://novian-r-p-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37607-

Asas%20asas%20Manajemen-Peranan%20Manajer.html. Diakses pada 14 Desember 2014. 

 

 


