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KATA PENGANTAR 

 

Kepemimpinan adalah sebuah strategi mempengaruhi 

orang lain untuk mencapai tujuan kebaikan. Oleh karena itu, 

kepemimpinan bukan saja soal teori, namun merambah ke 

dalam soal seni. Kepemimpinan terkait bakat dan talenta.  

Dari aspek teori, kepemimpinan dapat juga dianalisis 

secara struktural, mulai dari filosofi hingga aplikasi. Secara 

filosofis, kepemimpinan adalah sebuah keharusan. Sejak 

diciptakan, manusia (Nabi Adam) didaulat sebagai khalifah, 

yaitu pemimpin yang bertugas mengejewantahkan sifat-sifat 

Tuhan. Oleh karena itu, dalam sistem politik, apapun bentuk 

aplikasi kepemimpinan sebuah negara, yang penting 

pemimpinnya adil, jujur, cerdas, dan berani menegakkan 

kebenaran.  Oleh karena itu, dalam sejarah, umat Islam 

(terutama) mengembangkan pola kepemimpinan yang sangat 

variatif, mulai dari teokrasi, aristokrasi, monarkhi, hingga 

demokrasi. Kelebihan lainnya yang harus dimiliki oleh 

pemimpin adalah keterampilan berkomunikasi dengan orang 

lain, memiliki kepiawaian berinteraksi, membangun relasi 

dan bersosialisasi sehingga kepemimpinannya dapat 

dirasakan oleh masyarakat atau oleh seluruh anak buahnya. 

Pengaruh yang dimiliki pemimpin baru dirasakan ketika ia 

menerapkan dalam hubungan dengan orang lain. Jadi 

pemimpin harus memiliki human relation skill keahlian 

Membangun hubungan dengan orang lain. Pemimpin adalah 

seorang yang ahli membangun relasi dan ahli berinteraksi 

dengan seluruh anak buahnya, bahkan dengan lingkungan 

sekitarnya yang lebih luas. 

Negara Madinah era Nabi Muhammad menampakkan 

bentuk teokrasi, dimana seorang pemimpin berfungsi sebagai 

utusan Tuhan (Rasulullah). Dasar Negara Madinah adalah 
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Al-Quran dan implementasinya berdasar praktik tradisi Nabi 

(Sunnah). Sebagai negara muda, Madinah dapat tumbuh 

berdasar panduan Al-Quran dan praktek kebijakan Nabi 

Muhammad. 

Aristokrasi yang muncul setelah Rasulullah wafat 

adalah bentuk kepemimpinan yang dianggap hanya dapat 

dijalankan oleh kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah 

kelompok Quraisy. Bentuk ini berjalan  sejak Abu Bakar 

hingga Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan berikut adalah 

model monarkhi (kerajaan). Model inilah yang cukup 

panjang dalam sejarah Islam, sejak Bani Umayyah hingga 

akhir bani Utsman 1924 M. Setelah itu, era demokrasi 

memasuki Negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia 

sejak 1945 hingga sekarang. 

Uraian sejarah tersebut menunjukkan bahwa 

kepemimpinan itu sangat luas dan dinamis, namun secara 

filosofis, kepemimpinan mengandaikan keniscayaan 

keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Buku yang ditulis 

ini mencoba memotret soal kepemimpinan yang lebih khusus, 

Kepemimpinan Publik dan Administratif, Suatu pembahasan 

yang lebih aplikatif dalam dunia nyata. 

Palangka Raya,   

 

 

 

Januari 2023 
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BAB I 

FILOSOFI KEPEMIMPINAN 

DAN KEPRIBADIAN 
 

A. Konsep Kepemimpinan 
Banyak pakar mendefinisikan kepemimpinan 

dalam berbagai perspektif. Stogdill menyatakan bahwa 

“adanya bermacam-macam definisi kepemimpinan 

tampaknya merupakan suatu bukti kurang adanya 

penyesuaian mengenai arti konsep kepemimpinan”. 
Dengan demikian, definisi berbagai kepemimpinan 

hanya dapat dipergunakan sebagai penampung berbagai 

maksud kepemimpinan. 

Lebih lanjut, melakukan pendekatan terhadap 

masalah definisi kepemimpinan dari asumsi dasar bahwa 

kesamaan definisi itu adalah menyiapkan skema 

kategorisasi kepemimpinan secara garis besar, yaitu 

sebagai: 

1. Fokus proses kelompok; 

2. kepribadian dan pengaruhnya; 

3. seni meningkatkan kepatuhan; 

4. usaha meningkatkan pengaruh; 

5. tindakan atau perilaku; 

6. bentuk persuasi; 

7. instrumen pencapaian tujuan; 

8. pengaruh dari interaksi; 

9. definisi peran; dan 

10. inisiasi dan struktur. 
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Pemimpin atau leader adalah orang yang 

mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan 

jalannya organisasi. Pemimpin adalah subjek atau pelaku 

dari unsur-unsur yang terdapat dalam kepemimpinan, 

yaitu adanya kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan 

pemegang tanggung jawab utama bagi seluruh kegiatan 

yang dilakukan oleh bawahannya. Meskipun tidak semua 

pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang sama, 

secara timbal balik dan fungsional kedua konsep tersebut 

tidak dapat dipisahkan.  

Superioritas seorang pemimpin akan menentukan 

terbentuknya sikap taat dari seluruh bawahannya. Jika 

seorang pemimpin kurang berwibawa, kurang tegas, dan 

kurang ditunjang oleh pengetahuan tentang 

kepemimpinan, bawahan akan meremehkan semua 

instruksinya dan menyepelekan kebijakan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan memerlukan 

keterampilan dan keahlian menggerakan orang lain. 

Menurut (Fattah, 2013) Pemimpin pada hakikatnya 

adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya 

dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah 

kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi 

bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah 

sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan 

makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis 

pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, 

yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada 

wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu 

terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal 

berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. 


