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PRAKATA 
 
 

Manusia hidup selalu berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. 
Namun, tak banyak mengetahui bahwa sesungguhnya tercapainya suatu 
tujuan karena keberhasilan seseorang memadukan komunikasi dalam 
perspektif  seni, gaya dalam kepemimpinannya. 

Banyak orang berpendidikan tinggi merasa tidak mampu 
melakukan dan membangun komunikasi yang efektif. Tegasnya, pendidikan 
tinggi tidak berkorelasi positif dengan kemampuan menjalin komunikasi 
yang efektif. Banyak orang berpendidikan tinggi, bahkan berada di pucuk 
pimpinan sebuah organisasi dan pemerintahan, tidak mampu berkomunikasi 
secara efektif dengan bawahan dan rakyatnya.  

Para komunikator, seolah tidak memahami bagaimana kiat agar 
pesan yang ingin disampaikan bersambut atau memperoleh sambutan 
langsung dari komunikan. Komunikasi berjalan tidak efektif, pesan yang 
disampaikan menguap entah ke mana. Padahal, banyak pesan penting yang 
kerap hendak mereka sampaikan.  

Naskah buku ini ditulis dengan tujuan untuk mengantar para 
pembaca (terutama para komunikator dan calon komunikator) pada 
pemahaman dan pengertian-pengertian elementer ihwal komunikasi yang 
efektif tatkala mencalonkan diri jadi pemimpin, atau bahkan sudah 
mendapatkannya. Tujuan utama dari usaha tersebut adalah agar pembaca 
memiliki sejumlah pengetahuan, pemahaman dan kecekatan untuk segera 
dapat melaksanakan atau membangun komunikasi yang benar-benar 
bersambung. Misalkan komunikasi yang efektif ketika seseorang mendekati 
rakyat, mahasiswa, atau bawahan secara praktis tanpa menyimpang dari 
dasar-dasar yang bersifat ilmiah-populer. Dari pengalaman itu diharapkan 
tumbuhnya penguasaan pengetahuan dan pemahaman komunikasi yang 
efektif dalam perspektif seni dan gaya. 

Karena itu, naskah buku ini tidak bermaksud untuk menguraikan 
segala sesuatu mengenai komunikasi dan Kepemimpinan. Bukan saja karena 
tidak mungkin dilakukan, namun naskah semacam ini akan kehilangan nilai 
praktis. Apa yang tercantum dalam buku ini merupakan hasil seleksi dari 
bahan-bahan yang secara umum dapat segera dimanfaatkan oleh mereka 
yang baru mempelajari cara dan kiat berkomunikasi efektif, baik komunikasi 
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searah maupun komunikasi dua arah, baik komunikasi langsung ataupun 
komunikasi bermedia. 

Mengamati kesulitan para komunikator  dan calon komunikator 
untuk mempelajari kiat dan teknik komunikasi yang efektif serta hasil-hasil 
tulisan ringkas yang penulis sampaikan di berbagai kesempatan berbagi ilmu 
seputar pengetahuan komunikasi dan kepemimpinan, penulis berkeyakinan 
bahwa bacaan yang tersaji dalam buku ini adalah yang diperlukan secara 
minimal untuk belajar praktis komunikasi efektif. Penulis sengaja 
menghimpun tulisan-tulisan yang terserak menjadi uraian yang agak lengkap 
namun praktis dalam sebuah buku. Karena, penulis meyakini bahwa menulis 
adalah mengikat ilmu dan pemahaman. Akal kita sebagai karunia Tuhan 
demikian agung dayanya guna menampung sebegitu banyak data yang hilir-
mudik tiap waktu. Namun kita terkadang sulit memanggil apa yang telah 
tersimpan dan tersembunyi dalam rangkaian otak kita yang cukup rumit. 
Maka menulis itu semacam kunci untuk membuka khazanah akal budi, kata 
demi kata menjadi alinea, kalimat demi kalimat menjadi paragraf, paragraf 
per paragraf menjadi bab lalu menjadi sebuah buku. 

Berkenaan dengan hal itu pula, hati penulis merasa terpanggil 
untuk membukukan tulisan-tulisan yang terserak yang pernah penulis 
sampaikan dalam berbagai kesempatan tadi. Asa penulis sederhana saja, 
semoga buku ini dapat menjadi public reading, sekaligus panduan bagi 
mereka yang ingin menjadi komunikator yang baik. Sebab itu, dalam buku 
ini penulis tidak memaparkan secara rumit dan terlalu mendalam konsep-
konsep ihwal komunikasi dan kepemimpinan. 

Namun demikian, penulis berusaha memberi makna per-item agar 
buku ini benar-benar dapat menjadi panduan praktis belajar komunikasi dan 
kepemimpinan dalam perspektif seni dan gaya secara efektif. Dalam menulis 
buku ini, penulis sengaja tidak terlampau mengedepankan hasil studi atau 
penelitian ilmiah yang pernah dilakukan oleh banyak pakar. Hasil studi atau 
penelitian ilmiah itu cukup penulis selipkan sebagai penguat tema tulisan. 
Tidak terlampau ilmiah, namun tidak pula terlalu dangkal. 
Buku ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Kepada 
seluruh rekan civitas akademika STISIPOL Candradimuka Palembang, 
Sumatera Selatan, di mana dalam beberapa tahun terakhir penulis 
mendharma-baktikan karir kerja, penulis sampaikan ucapan terima kasih 
atas dukungan dan kerja-samanya sampai penerbitan buku ini terwujud. Pun 
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tidak lupa, ucapan terima kasih kepada para mahasiswa yang selama ini 
menjadi mitra dalam jalinan komunikasi pesan-pesan materi perkuliahan.  
Penulis percaya bahwa Ilmu pengetahuan adalah kawan diwaktu sendirian, 
sahabat diwaktu sunyi, penunjuk jalan kebenaran, mengajarkan kesabaran, 
memberi motivasi untuk selalu berkreasi sehingga bermanfaat bagi diri, 
keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.  
Pada akhirnya, penulis berharap buku yang dipaparkan dengan gaya populer 
ini bisa secara mudah dipahami dan dimengerti intisarinya. Dengan begitu, 
buku ini pun dapat dijadikan panduan bagi pembaca yang ingin membangun 
komunikasi dan kepemimpinan secara efektif. 

 
 

 Penulis 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Pertama-tama, mari senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT, atas segala kesempatan dan kesehatan yang tercurah kepada 
kita semua, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas dan 
profesi masing-masing. 
Selanjutnya, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(STISIPOL) Candradimuka Palembang, menyambut baik atas terbitnya buku 
KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN (Seni dan Gaya Komunikasi) yang ditulis 
oleh saudara Icuk M. Sakir  dan HM Vickri Bastari. 

Buku tersebut lebih bersifat deskriptif daripada analisis dan 
bertumpu pada literatur-literatur yang relevan dalam menguraikan Teori, 
Seni dan Gaya dalam berkomunikasi. Buku tersebut juga berhubungan 
dengan berbagai  bentuk, sifat, dan tatanan dalam perspektif komunikasi 
efektif,  lalu tipologi kepemimpinan, model dan gaya, sehingga sangat sesuai 
untuk dijadikan refrensi bagi mahasiswa STISIPOL Candradimuka Palembang. 

Tema yang diangkat oleh saudara penulis dibutuhkan untuk 
menanamkan pengetahuan, gagasan dan pemecahan yang kerap dihadapi 
oleh mahasiswa dalam melakukan proses komunikasi, sehingga antara 
komunikator dan komunikan berjalan efektif, demokratis dan terbuka. 
Komunikasi yang efektif terjadi apabila individu mencapai pemahaman 
bersama, merangsang pihak lain melakukan tindakan, dan mendorong orang 
untuk berpikir dengan cara baru. Kemampuan berkomunikasi secara efektif 
akan menambah produktivitas, baik individu yang bersangkutan, organisasi 
maupun masyarakat. Begitu juga dalam hal Kepemimpinan (leadership), 
bahwa kepemimpinan  seseorang harus mampu  mengantisipasi 
perkembangan  ke   depan, membangun  visi,  misi  dan  strategi   serta   
mengembangkan   langkah-langkah kebijakan,   sistim   kelembagaan   dan   
manajemen   organisasi yang relevan dengan   kompleksitas    
perkembangan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi,  baik pada 
tataran lokal, nasional , regional maupun internasional 

Terbitnya buku ini pun diharapkan akan memotivasi rekan dan 
kolega pengajar di STISIPOL Candradimuka untuk mempublikasikan karya 
tulis dan hasil-hasil penelitiannya. Saya senantiasa berharap dan mendorong 
civitas akademika STISIPOL Candradimuka dengan berbagai program untuk 
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memantik dan memacu kreativitas dan inovasi akademis melalui penulisan 
buku dan lain sebagainya. 

Semoga Saudara Icuk M. Sakir dan HM Vickri Bastari terus 
melahirkan karya-karyanya,  untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan, pencerdasan masyarakat, bangsa, negara dan masa 
depan peradaban kita. (*) 

 

Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si 
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PENDAHULUAN 
 
 
 Pada masyarakat yang semakin maju sekarang ini, komunikasi 
berperan penting dan dibutuhkan untuk mendorong masyarakat agar lebih 
maju lagi. Dalam masyarakat yang bertambah maju, seorang komunikator 
harus lebih cakap mengkomunikasikan pesan, gagasan atau ide dari buah 
pikiran yang ingin disampaikan.  

Kini komunikasi merupakan faktor yang penting dalam mencapai 
tujuan suatu organisasi dan masyarakat. Komunikasi yang efektif sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis dan terbuka. Komunikasi yang 
efektif terjadi apabila individu mencapai pemahaman bersama, merangsang 
pihak lain melakukan tindakan, dan mendorong orang untuk berpikir dengan 
cara baru. Kemampuan berkomunikasi secara efektif akan menambah 
produktivitas, baik individu yang bersangkutan, organisasi maupun 
masyarakat. Dengan demikian, organisasi atau masyarakat mampu 
mengantisipasi persoalan yang akan muncul, membuat keputusan secara 
efektif, mengkoordinasikan arus kerja, mensupervisi orang lain, 
mengembangkan hubungan serta dapat mempromosikan produk dan jasa 
organisasi (terutama entitas bisnis).  

Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dapat berfungsi untuk 
memelihara motivasi pegawai/karyawan dengan memberikan penjelasan 
kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka 
mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
di saat tengah berada di bawah standar.  

Guna mencapai tujuan atau pemahaman bersama, harus ada two-
way-communications, komunikasi dua arah atau komunikasi timbal-balik di 
antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama 
yang diharapkan akan memudahkan buat mencapai cita-cita, baik cita-cita 
pribadi, kelompok, maupun organisasi.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan komunikasi sangat berperan 
mendukung peningkatan produktivitas kerja aparatur. Seiring dengan 
paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi terpusat 
telah membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintahan, baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tercermin dalam tekad 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom dan 
terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba 
terpusat dan di bawah kendali langsung dari Jakarta.   



KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN Seni dan Gaya Komunikasi | 2  
 

Konsep desentralisasi secara popular diartikan sebagai pemberian 
atau pendelegasian wewenang dari atasan (pemilik wewenang) kepada 
bawahan (pelaksana). Sementara itu otonomi mengandung makna 
kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih 
yang disertai dengan kemampuan.  

Dalam hal komunikasi yang terjadi antar-pegawai/aparatur, 
kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan 
mengembangkan tugas yang diembannya. Dengan begitu diharapkan tingkat 
kinerja suatu organisasi (sebuah instansi pemerintahan misalkan) menjadi 
semakin baik. Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan  
mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan 
memberikan feedback yang tepat terhadap perubahan perilaku, 
sebagaimana direfleksikan dalam peningkatan produktivitas kerja. 
Sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya 
hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh tak acuh, perbedaan 
pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dapat berdampak terhadap 
hasil kerja yang tidak maksimal.  
Proses komunikasi yang baik memerlukan adanya komunikasi timbal-balik 
agar hubungan dan tujuan yang akan disampaikan dapat berdaya guna serta 
berhasil. Dengan terciptanya komunikasi yang baik maka hambatan dalam 
mencapai suatu tujuan individu dan kelompok dapat diminimalisasi ataupun 
diatasi.  

Saat ini komunikasi sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam 
upaya meningkatkan kinerja, produktivitas dan efektivitas masyarakat. Hal 
ini tidak lepas dari fungsi komunikasi organisasi yang tercipta dengan baik 
dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas komunikasi dalam 
meningkatkan kinerja pegawai 

Pemimpin cerdas pasti memiliki gaya Komunikasi elegant, tepat 
dalam penyampaian dan tidak menggurui. Oleh karena itu, komunikasi dan 
Leadership (kepemimpinan) merupakan satu rangkaian saling menunjang 
dalam aktualisasi seorang komunikator kepada komunikan (pemimpin dan 
khalayak). 

Permasalahan Leadership  sudah ada   sejak   manusia    hidup 
secara berkelompok, mulai dari  kehidupan   kelompok   manusia yang    
sederhana   sampai   pada   kehidupan   yang   modern   saat  ini. Banyaknya 
pengertian yang berbeda-beda   tentang  Leadership atau tidaklah menjadi 
suatu permasalahan pokok, namun yang   sebenarnya   menjadi   problema  
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adalah menyangkut   hubungan  antara seseorang yang dianggap atasan dan 
yang  dianggap bawahan. 

Para ahli yang menekuni masalah kepemimpinan telah  banyak 
melakukan penelitian  tentang  berbagai  aspek  kepemimpinan atau  
Leadership, dan  telah memungkinkan  masyarakat  modern dewasa ini 
memiliki berbagai acuan ilmiah yang secara teoritikal memberikan   ilustrasi    
tentang     betapa   pentingnya kepemimpinan   yang  efektif  dalam   
kehidupan  organisasional;  baik  di bidang kenegaraan, di bidang 
politik,bidang perniagaan,bidang keagamaan dan bahkan di bidang 
organisasi soial lainnya.     
            Secara   sederhana  “ Pemimpin “  dapat  diartikan    sebagai   orang   
yang mampu mempengaruhi  sikap tindak orang lain. Dengan kata lain 
seseorang yang mempunyai power untuk melaksanakan kehendaknya pada 
orang lain lebih dari kemampuan  orang  lain  tersebut mempengaruhi 
dirinya. Dengan  kemampuan tersebut,  maka  dapat  terjadi  seorang   
pemimpin  itu  lahir  dari  adanya suatu gezag atau kewibawaan, yang 
muncul tanpa paksaan dan juga tanpa diminta  akan  datang  dengan  
sendirinya  dari  rasa dan kesadaran mereka yang dipimpin, ini berarti 
mereka terkena wibawa. Dengan  demikian, maka wibawa dapat disebut  
kekuasaan (macht) yang diakui atau dirasionalisasikan dari kekuasaan 
tersebut. 
           Menurut MAX WEBER, kewibawaan itu ada tiga macam, yaitu sebagai 

berikut : 
1. CHARISMATISCHE GEZAG 
 Suatu  kewibawaan  yang datangnya dari Tuhan dan  melekat pada  diri 

; misal nya  seorang   Nabi   atau   Wali dan   ketika berhadapan  
dengan  mereka,   mau  tidak   mau  akan tunduk pada gezah yang  
relegius. 

2. TRADITIONEEL GEZAG.  
Suatu   kewibawaan   yang   terjadi   secara   turun  temurun ; misalnya 
seorang raja, gezag yang ada  karena nenek  moyang nya dahulu sudah 
menjadi  raja   sehingga   sampai   pada  keturunannya  pun masih juga 
punya wibawa. 

3. RATONEEL GEZAG. 
Orang   tunduk   pada  kewibawaan nya  karena jabatan  yang dimiliki  
oleh seseorang. Dengan  demikian  orang  tunduk berdasarkan aturan  
dan pertimbangan disiplin. 
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Sedang kan  LOGEMANN  mengemuka kan   ada   lima  Macam 
legitimatie dari pada gezag, yaitu sebagai berikut : 
1. CHARISMATISCHE  GEZAG ; 
2. MAGISCHE  GEFUNDEERD GEZAG ;  misalnya   seseorang  yang 

mempunyai kekuatan gaib ; 
3. DYNASTIEK GEFUNDEERD GEZAG ; misalnya  para  keturunan  Raja 

yang didasarkan pada dinasti ; 
4. GEZAG GELETIMEERD  ALS  VERTEGENWOORDING  misalnya 

berdasarkan mythe abad ke 19, yaitu kedaulatan rakyat sistim 
perwakilan ; 

5. GEZAG ENER  ELITE ;  misalnya  yang bersandarkan dengan mythe abad 
ke 20, yaitu facisme dan national-socialisme.   

            Dari  ilustrasi  tersebut, maka   kepemimpinan   atau  leadership 
adalah merupakan  suatu  konsep  yang  meliputi  berbagai  segi   dan  
interaksi  antara yang memimpin dengan  masyarakat  sebagai  follower, 
yang  tujuannya  untuk mengejar  satu  tujuan bersama. Dengan  demikian  
dapat   diasumsikan   bahwa kepemimpinan   hanya  akan  terbentuk   dalam  
suatu   lingkungan   yang secara dinamis melibatkan hubungan interaksi 
antara orang-orang. 
            Kendatipun   dalam  realita  yang  ada seseorang  pemimpin akan  
selalu merumuskan nilai-nilai dari tujuan yang akan dicapai,  dengan  kata 
lain seorang pemimpin karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya 
cenderung    akan menjadi   panutan  dan  diikuti  oleh  para  pengikutnya,  
walaupun satu hal yang tidak mungkin, adalah secara total dapat 
membentuk prilaku mereka. 

Pada dasarnya, kepemimpinan  adalah  proses  yang dipergunakan 
oleh seseorang untuk mempengaruhi anggota  kelompoknya kearah 
pencapaian tujuan. Dikalangan praktisi  manajemen  sudah  lama diketahui 
bahwa  masalah  kepemimpinan bukanlah  masalah yang   ringan ; baik 
dalam memahaminya maupun dalam rangka penerapannya. Namun 
demikian pola leadership yang  tepat akan  menjadikan  para  pegawai  
terdorong  untuk  melaksanakan   tugas-tugas nya   secara   maksimal.  

Kepemimpinan  yang  efektif  harus  selalu dibudayakan dan 
ditegakkan  dalam   suatu  organisasi.   Hal itu, pada dasarnya  adalah kunci 
keberhasilan  suatu  organisasi ; baik  pemerintah maupun swasta  dalam 
upaya mewujudkan kualitas  pelayanan   jangka pendek maupun jangka 
panjang. 
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Adapun kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 
menurut pandangan JAMES A. LEE    dalam   buku  Management  Theories   
and  Prescriptions,  dalam  SALAM   ( 2002 : 91 ), adalah : 
1. Kapasitas dalam bidang kecerdasan,kewaspadaan, kemampuan untuk 

bicara, facility, keahlian dan kemampuan menilai ; 
2. Prestasi yang meliputi bidang gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan 

dan olah raga ; 
3. Tanggungjawab, yaitu  sifat dan karakteristik pribadi yang mandiri, 

tekun,  ulet,  percaya  diri,  agresif dan memiliki hasrat unggul ; 
4. Partisipasi   dalam arti  aktif, punya sosiabilitas yang tinggi,mampu 

bergaul,kooperatif, mudah  menyesuai kan  diri  dan  memiliki  rasa 
humor;  pada   dasar nya   merupakan konsep relasi. Artinya, 
kepemimpinan  hanya ada dalam relasi dengan orang  lain  dan jika 
tidak ada pengikut, maka  tidak  ada  pemimpin.  
Pada dasarnya dalam menjalankan   organisasi   diperlu kan figur 

seorang pemimpin yang memiliki sejumlah kemampuan  tertentu,  termasuk 
pula dalam   manjemen pemerintahan pun diperlukan seorang pemimpin 
yang memiliki kreteria sebagai berikut : 
1. Kemampuan manajerial, adalah kemampuan untuk memanfaatkan 

sumber  daya  agar dapat  digerak kan dan diarahkan bagi tercapainya  
tujuan melalui kegiatan orang lain  

2. Kemampuan leadership, yaitu  kemampuan untuk  memimpin  dan 
mengarahkan orang  agar  timbul  pengakuan, kepatuhan, ketaatan 
dan  memiliki kemampuan,  serta  kesadaran   untuk    melakukan 
kegiatan-kegiatan bagi tercapai nya tujuan. 

Peranan  seorang  pemimpin  tidak  terbatas  hanya  pada   
koordinasi  saja,  salah  satu peranan kepemimpinan yang teramat penting 
dalam  proses  pengelolaan  suatu  organisasi,  adalah  mengintegrasikan    
berbagai   kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai satuan  kerja  dalam 
organisasi demi   terjaminnya   kesatuan   gerak.   Integrasi   demikian   
hanya  mungkin terwujud  jika  pimpinan  dalam  organisasi  tersebut  
mampu   menjalankan komunikasi yang efektif. 

Pada masyarakat yang semakin maju sekarang ini, komunikasi 
berperan penting dan dibutuhkan untuk mendorong masyarakat agar lebih 
maju lagi. Dalam masyarakat yang bertambah maju, seorang komunikator 
harus lebih cakap mengkomunikasikan pesan, gagasan atau ide dari buah 
pikiran yang ingin disampaikan.  
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Kini komunikasi merupakan faktor yang penting dalam mencapai 
tujuan suatu organisasi dan masyarakat. Komunikasi yang efektif sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis dan terbuka. Komunikasi yang 
efektif terjadi apabila individu mencapai pemahaman bersama, merangsang 
pihak lain melakukan tindakan, dan mendorong orang untuk berpikir dengan 
cara baru. Kemampuan berkomunikasi secara efektif akan menambah 
produktivitas, baik individu yang bersangkutan, organisasi maupun 
masyarakat. Dengan demikian, organisasi atau masyarakat mampu 
mengantisipasi persoalan yang akan muncul, membuat keputusan secara 
efektif, mengkoordinasikan arus kerja, mensupervisi orang lain, 
mengembangkan hubungan serta dapat mempromosikan produk dan jasa 
organisasi (terutama entitas bisnis).  

Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dapat berfungsi untuk 
memelihara motivasi pegawai/karyawan dengan memberikan penjelasan 
kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka 
mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
di saat tengah berada di bawah standar.  
Guna mencapai tujuan atau pemahaman bersama, harus ada two-way-
communications, komunikasi dua arah atau komunikasi timbal-balik di 
antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama 
yang diharapkan akan memudahkan buat mencapai cita-cita, baik cita-cita 
pribadi, kelompok, maupun organisasi.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan komunikasi sangat berperan 
mendukung peningkatan produktivitas kerja aparatur. Seiring dengan 
paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi terpusat 
telah membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintahan, baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tercermin dalam tekad 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom dan 
terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba 
terpusat dan di bawah kendali langsung dari Jakarta.   

Konsep desentralisasi secara popular diartikan sebagai pemberian 
atau pendelegasian wewenang dari atasan (pemilik wewenang) kepada 
bawahan (pelaksana). Sementara itu otonomi mengandung makna 
kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih 
yang disertai dengan kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi 
yang baik dan benar dalam bingkai antara komunikator dan komunikan.  
Dalam hal ini daerah diberikan kemandirian yang dipakai sebagai dasar 
penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam instansi, ataupun antara 
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instansi dan mitra kerja. Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan 
jelas akan turut memperngaruhi hasil dari suatu proses komunikasi tersebut.  
Dalam hal komunikasi yang terjadi antar-pegawai/aparatur, kompetensi 
komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas 
yang diembannya. Dengan begitu diharapkan tingkat kinerja suatu 
organisasi misalkan sebuah instansi pemerintahan menjadi semakin baik. 
Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan  mendorong kinerja 
sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feedback yang 
tepat terhadap perubahan perilaku, sebagaimana direfleksikan dalam 
peningkatan produktivitas kerja. Sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang 
buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau 
acuh tak acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, 
dapat berdampak terhadap hasil kerja yang tidak maksimal.  
Proses komunikasi yang baik memerlukan adanya komunikasi timbal-balik 
agar hubungan dan tujuan yang akan disampaikan dapat berdaya guna serta 
berhasil. Dengan terciptanya komunikasi yang baik maka hambatan dalam 
mencapai suatu tujuan individu dan kelompok dapat diminimalisasi ataupun 
diatasi.  
Saat ini komunikasi sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam upaya 
meningkatkan kinerja, produktivitas dan efektivitas masyarakat. Hal ini tidak 
lepas dari fungsi komunikasi organisasi yang tercipta dengan baik dalam 
meningkatkan kinerja dan efektivitas komunikasi dalam meningkatkan 
kinerja pegawai. (*) 
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MAKNA KOMUNIKASI 
 
 

Dalam pengertian secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau 
berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 
dipahami; hubungan; kontak; perhubungan. 

Istilah komunikasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris 
“communication”, yang artinya pemberitahuan atau pengumuman. Secara 
etimologis, istilah komunikasi berasal dari kata communicatus (Bahasa 
Latin). Istilah ini bersumber pada kata communis. Kata communis memiliki 
makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ --yaitu suatu usaha yang 
memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 
Masih secara etimologis, Wilbur Schram –sebagaimana dikutip oleh M.O. 
Palapa dan Atang Syamsuddin (1995:2)-- mengatakan bahwa komunikasi 
berasal dari bahasa Yunani, ‘Comunicare’ yang  berarti bersama-sama.  

Secara terminologis, komunikasi merujuk pada adanya proses 
penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam 
pengertian ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Merujuk 
pada pendapat Ruben dan Stewart (1998:16), yang dimaksud komunikasi 
memang adalah  komunikasi manusia. Human communication is the process 
through which individuals –in relationships, group, organizations and 
societies— respond to and create messages to adapt to the environment and 
one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan 
individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan 
masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan satu sama lain.  
Dari dua pengertian tadi dapat ditarik benang merah bahwa komunikasi 
adalah suatu usaha atau ungkapan melalui bahasa dari satu orang untuk 
orang lain, agar mempunyai kesamaan (bersama-sama) mengerti akan apa 
yang diungkapkan (diucapkan) atau dituliskan. 
Dengan demikian pengertian komunikasi adalah proses di mana orang lain 
dalam memenuhi kebutuhannya selalu berkomunikasi dengan cara 
mengungkapkan pikirannya dan apa-apa yang menjadi kebutuhannya lewat 
bahasa atau gerak, simbol, yang dimengerti bersama-sama oleh kedua belah 
pihak, dari masyarakat kepada masyarakat lainnya. 

Definisi komunikasi itu sendiri, menurut Charles I Hovland 
sebagaimana dikutip oleh Ton Kertapati (1996: 92), adalah proses dengan 
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mana seseorang menyampaikan stimulan (biasanya terdiri dari lambang 
kata-kata) untuk membentuk tingkah laku seseorang atau orang  lain. 
Untuk dapat lebih memahami pengertian komunikasi sehingga dapat 
dilakukan secara efektif, para peminat komunikasi seringkali mengutip 
paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya The 
Structure and Function of Communication in Society. Lasswell mengatakan 
bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan 
menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To 
Whom With What Effect?  (Effendy, 1994: 10) 
Paradigma Lasswell tadi menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 
unsur sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut, 
yaitu: 

1. Komunikator (siapa yang mengatakan), 
2. Pesan (mengatakan apa), 
3. Media (melalui saluran/channel/media apa), 
4. Komunikan (kepada siapa), 
5. Efek (dengan dampak/efek apa). 

Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana, 
pengertian komunikasi adalah sebuah proses hubungan yang melibatkan 
pihak komunikator yang membentuk (encode) pesan dan menyampaikannya 
melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan 
efek tertentu. 

Banyak rumusan pengertian komunikasi yang telah diberikan oleh 
para ahli dari sudut pandang yang yang berbeda. Namun, apabila 
diperhatikan secara saksama, pada dasarnya, apa yang mereka kemukakan 
mempunyai pemahaman yang sama, yakni komunikasi sebagai suatu pola 
dan proses hubungan antar-manusia. Misalkan  Riyono Pratikno (1995: 42) 
berpendapat, “Dalam berkomunikasi, manusia saling pengaruh-
mempengaruhi secara timbal-balik, sehingga terbentuklah pengetahuan 
atau pengalaman masing-masing yang sama. Karena, berkomunikasi 
menjadi dasar kehidupan sosial dan proses sosial tersebut.” 
Kemudian menurut Sir Geral Barny, sebagaimana dikutip oleh Teguh 
Meinandar dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Jurnalistik (1991: 1), 
“Dengan berkomunikasi, orang memperoleh pengetahuan, informasi dan 
pengalaman, karena itu saling mengerti percakapan, keyakinan, 
kepercayaan dan kontrol sangat diperlukan.” 

Kesadaran dalam berkomunikasi di antara warga dalam suatu 
masyarakat menjadi faktor penting suatu masyarakat untuk dapat 
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mempertahankan kesatuannya. Sebab itu, dalam setiap masyarakat 
terbentuklah apa yang dinamakan suatu sistem komunikasi. Komunikasi 
merupakan sarana pengikat antar-manusia sehingga membentuk suatu 
susunan masyarakat itu sendiri. Hal ini berkat adanya saling memerlukan 
atau saling membutuhkan di antara manusia tersebut. 
Apabila kita telusuri secara lebih mendalam apa pengertian komunikasi, 
diperoleh pemahaman bahwa komunikasi merupakan praktik untuk 
mencapai suatu kesamaan, penyesuaian pendapat atau gagasan antar-
manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu usaha 
atau ungkapan melalui bahasa, dari satu orang untuk orang lain, agar 
mempunyai kesamaan (bersama-sama) mengerti akan apa yang 
diungkapkan (diucapkan) atau dituliskan. 
Dengan demikian pengertian komunikasi adalah proses di mana orang lain 
dalam memenuhi kebutuhannya selalu berhubungan melalui cara 
mengungkapkan pikirannya dan apa-apa yang menjadi kebutuhannya lewat 
bahasa atau gerak, simbol, yang dimengerti bersama-sama oleh kedua belah 
pihak atau dari masyarakat kepada masyarakat lainnya. 

Untuk lebih memahami makna dan pengertian sebuah proses 
komunikasi, pakar ilmu komunikasi Jalaluddin Rakhmat (1995: 9) 
menjelaskan, “Dengan komunikasi kita bisa membentuk saling pengertian, 
menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan 
pengetahuan dan melestarikan peradaban. Tetapi dengan komunikasi kita 
juga dapat menyuburkan perpecahan, mengidupkan permusuhan, 
menanamkan kebencian, merintangi kemajuan dan menghadang 
pemikiran.” 

Dari pengertian ini, memang, nampak bahwa komunikasi juga 
merintangi hubungan manusia itu sendiri. Namun, yang pasti, itu bukan 
tujuan komunikasi. Karena, bagaimanapun dengan komunikasi manusia 
akan berusaha menghilangkan rintangan-rintangan hubungan antar-
manusia dan berupaya menciptakan suatu kesamaan pengertian dan 
penyesuaian diri. 
Untuk melengkapi makna dan pengertian komunikasi, Carl I. Hovland --yang 
kemudian disadur kembali oleh Sunaryo dan Djunarsih (1995: 55)-- 
mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang 
memindahkan perangsang, yang biasanya berupa lambang kata-kata, untuk 
mengubah tingkah laku orang lain. 

Merujuk pada pendapat Carl I. Hovland, dapat kita tarik 
pemahaman bahwa komunikasi merupakan hubungan antar-manusia, di 



KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN Seni dan Gaya Komunikasi | 11  
 

mana seseorang ingin menyampaikan pesannya kepada orang lain agar 
mereka bertingkah laku sebagaimana yang dimaksud oleh pesan tersebut. 
Banyak sekali yang dapat kita pahami tentang berbagai makna dan 
pengertian komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Dari 
banyak pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa komunikasi 
merupakan sebuah proses pengoperan dan penerimaan lambang-lambang 
dari komunikator kepada komunikan.  

Menurut Astrid Susanto, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi 
dalam Teori dan Praktik (1997:3), dari pengertian-pengertian tersebut dapat 
dipahami bahwa unsur-unsur komunikasi meliputi: 

 Komunikator, adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan. 

 Pesan, adalah pernyataan yang didukung oleh lambang atau tanda, 
kata-kata tertulis atau secara lisan. 

 Komunikan, yakni orang yang menerima pesan 

 Media, yaitu sarana atau saluran yang mendukung pesan, yang 
dipakai sebagai alat penyampaian/pengiriman pesan, misalkan 
telepon, radio, surat, surat kabar, majalah, televisi, faksimili, teleks 
dan internet. 

 Efek, adalah dampak yang ditimbulkan oleh pesan yang disampaikan. 
Selanjutnya Astrid S. Susanto mengemukakan bahwa komunikasi terdiri dari 
komponen-komponen sebagai berikut: Sumber (Source), Komunikator 
(Encoder), Pernyataan pesan (Message), Komunikan (Decoder) dan Tujuan 
(Destination). 
  Jika tidak terjadi kesamaan makna antara kedua aktor komunikasi 
(communication actors), dengan lain perkataan komunikan tidak mengerti 
pesan yang diterimanya, maka komunikasi tidak terjadi. Dalam rumusan lain 
disebut sebagai situasi tidak komunikatif. Situasi komunikatif bisa berupa 
pidato, ceramah, khotbah, dan buku, baik situasi komunikasi lisan maupun 
komunikasi tulisan.  

Terkadang sebuah buku tidak komunikatif. Ada dua kemungkinan 
mengapa sebuah buku tidak komunikatif bagi Anda. Pertama, penulis tidak 
mampu mengarang. Kedua, tingkat pendidikan Anda terlalu rendah untuk 
bisa menyimak dan memahami makna-makna dari kalimat dalam buku itu. 
Sebaliknya, bila Anda memahami isi buku yang Anda sedang baca berarti 
buku ini komunikatif bagi Anda. 

Wilbur Schramm menyatakan bahwa field of experience atau 
bidang pengalaman merupakan faktor yang amat penting bagi terjadinya 
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komunikasi. Apabila bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang 
pengalaman komunikan, komunikasi dipastikan akan berlangsung lancar. 
Sebaliknya, jikalau pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman 
komunikator, maka akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. 
Dengan lain perkataan situasi menjadi tidak komunikatif atau terjadi 
miscommunication (miskomunikasi). (*) 
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BIDANG, SIFAT DAN TATANAN KOMUNIKASI 
 

 
Komunikasi adalah suatu proses pengoperan dan penerimaan 

lambang-lambang dari komunikator kepada komunikan. Arti yang demikian 
ini menunjukkan bahwa komunikasi (sebagai ilmu) memiliki misi untuk 
mempelajari proses hubungan antar-manusia dalam menggapai kesamaan 
pesan, tujuan dan pemahaman. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari (ilmu) 
komunikasi? Bidang apa saja cakupan komunikasi? Mengapa atau untuk apa 
orang berkomunikasi? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, telah lama para 
pakar komunikasi berusaha menggali apa saja ruang lingkup ilmu 
komunikasi. Sampai sekarang pencarian jawaban itu terus berlangsung dan 
berkembang. Perlu kiranya secara singkat untuk disampaikan seputar ruang 
lingkup komunikasi. 
 
A. Bidang Komunikasi 

Yang dimaksudkan dengan bidang di sini adalah bidang kehidupan 
manusia, di mana di antara jenis kehidupan yang satu dan jenis kehidupan 
yang lain terdapat perbedaan yang khas. Kekhasan ini menyangkut pula 
proses komunikasi. Berdasarkan bidangnya, komunikasi meliputi jenis-jenis 
sebagai berikut: 
a. Komunikasi sosial (social communication). 
b. Komunikasi organisasional/manajemen (Organizational/management 
communication).  
c. Komunikasi bisnis (business communication). 
d. Komunikasi politik (political communication). 
e. Komunikasi internasional (international communication). 
f. Komunikasi antarbudaya (intercultural communication). 
g. Komunikasi pembangunan (development communication). 
h. Komunikasi tradisional (traditional communication). 
Selain jenis-jenis bidang komunikasi di atas, dalam berbagai literatur tidak 
jarang pula dijumpai bidang komunikasi lainnya, antara lain family 
communication dan health communication, yang sebenarnya merupakan 
salah satu aspek dari salah satu bidang komunikasi yang tercantum di atas. 
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B.  Sifat Komunikasi 
Ditinjau dari sifatnya, komunikasi diklasifikasikan menjadi: 

komunikasi verbal (verbal communication), komunikasi nirverbal (non-verbal 
communication), dan lain-lain.  
Komunikasi verbal dapat diklasifikasi lagi ke dalam komunikasi lisan (oral 
communication) dan komunikasi tulisan (written communication). 
Sedangkan komunikasi nirverbal terdiri dari komunikasi kial (gestural/body 
communication) dan komunikasi gambar (pictorial communication). Lalu, 
komunikasi lain-lain terdiri dari komunikasi tatap muka (face-to-face 
communication) dan komunikasi bermedia (mediated communication) 
 
C. Tatanan Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses komunikasi ditinjau dari jumlah 
komunikan, apakah satu orang, sekelompok orang, atau sejumlah orang 
yang bertempat tinggal secara tersebar. Berdasarkan situasi komunikan 
semacam itu, maka lingkup komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 
bentuk-bentuk sebagai berikut: 
a. Komunikasi pribadi (personal communication). Bentuk komunikasi ini 
terdiri dari komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) dan 
komunikasi antarpribadi (interpersonal communication).  
b. Komunikasi kelompok (group communication). Komunikasi kelompok 
dapat diklasifikasi lagi ke dalam komunikasi kelompok kecil (small group 
communication), antara lain ceramah (lecture), forum, simposium 
(symposium), diskusi panel (panel discussion), seminar, dan curahsaran 
(brainstorming). Dan komunikasi kelompok besar (large group 
communication/ public speaking).  
c. Komunikasi massa (mass communication). Bentuk komunikasi ini terdiri 
dari komunikasi media massa cetak/pers (printed mass media 
communication) yang berupa antara lain surat kabar harian (daily) dan 
majalah (magazine); dan komunikasi media massa elektronik (electronic 
mass media communication), di antaranya berupa radio, televisi, dan film. 
Penjelasan media massa di atas bersifat universal. Sebab, di negara-negara 
maju seperti Amerika Serikat, buku pun termasuk media massa; sekali cetak 
puluhan juta eksemplar diterbitkan. 
d. Komunikasi media (media communication). Termasuk ke dalam bentuk ini 
antara lain surat, telepon, pamflet, poster,  spanduk, dan lain-lain media 
yang tidak termasuk media massa. 
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D. Tujuan Komunikasi 
Pada galibnya, manusia menjalin komunikasi dengan tujuan-tujuan: 
- Mengubah sikap (to change the attitude). 
- Mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the opinion). 
- Mengubah perilaku (to change the behavior). 
- Mengubah masyarakat (to change the society). 
 
Hewitt (1981) menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara 
spesifik sebagai berikut: 
- Mempelajari atau mengajarkan sesuatu. 
- Mempengaruhi perilaku seseorang. 
- Mengungkapkan perasaan. 
- Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. 
- Berhubungan dengan orang lain. 
- Menyelesaikan sebuah masalah. 
- Mencapai sebuah tujuan. 
- Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. 
- Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. 
 
E. Fungsi Komunikasi 

Sebagai sebuah media hubungan antar-manusia, komunikasi 
menyandang fungsi-fungsi sebagai berikut: 
- Menginformasikan (to inform). 
- Mendidik (to educate). 
- Menghibur (to entertain). 
- Mempengaruhi (to influence). 
 
F. Teknik Komunikasi 

Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani "technikos" yang berarti 
keterampilan atau keperigelan. Berdasarkan keterampilan berkomunikasi 
yang dilakukan komunikator, teknik komunikasi diklasifikasikan menjadi:  

 Komunikasi Informatif (Informative Communication). 

 Komunikasi Persuasif (Persuasive Communication). 

 Komunikasi Pervasif (Pervasive Communication).  

 Komunikasi Koersif (Coersive Communication).  

 Komunikasi Instruktif (Instructive Communication).  

 Hubungan Manusiawi (Human Relations). 
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G. Metode Komunikasi 

Istilah metode, atau dalam bahasa Inggris "method", berasal dari 
bahasa Yunani "methodos" yang berarti rangkaian yang sistematis dan yang 
merujuk kepada tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang 
pasti, mapan, dan logis. Atas dasar pengertian tadi, metode komunikasi 
meliputi kegiatan-kegiatan yang terorganisasi secara pasti, mapan dan logis 
sebagai berikut: 
a. Jurnalisme/Jurnalistik (journalism). Terdiri dari jurnalisme cetak (printed 
journalism) dan jurnalisme elektronik (electronic journalism). 
b. Jurnalisme Radio (Radio Journalism). 
c. Jurnalisme Televisi (Television Journalism).  
d. Hubungan Masyarakat (Public Relations).  
e. Periklanan (Advertising).  
f. Propaganda. 
g. Perang Urat Syarat (Psychological Warfare).  
h. Perpustakaan (Library). (*) 
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NIAT, MINAT DAN PANDANGAN 
 
 

Suatu proses komunikasi akan berjalan (terjadi) apabila antara 
komunikator dan komunikan mempunyai lima dasar berikut: Niat, Minat, 
Pandangan, Lekat, dan Libat. 
Kelima dasar tersebut dapat dideskripsikan di sini, bahwa Niat menyangkut: 
apa yang akan disampaikan, siapa sasarannya, apa yang akan dicapai, kapan 
akan disampaikan. 
Kemudian, mengenai Minat, terdapat dua faktor yang mempengaruhi. 
Pertama, faktor obyektif, yaitu rangsang yang kita terima. Kedua, faktor 
subyektif, yakni faktor yang menyangkut diri si penerima stimulus. Lalu 
tentang Pandangan. Pandangan bersangkut dengan makna dari informasi 
yang ingin disampaikan pada sasaran dan menafsirkan informasi yang 
diterima. Penafsiran atau penerimaan atas informasi sangat tergantung 
pada faktor pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kerangka pikir 
seseorang. Sedangkan Lekat, diartikan seberapa banyak atau besar 
informasi yang mampu disimpan oleh si penerima. Dan Libat, bermakna 
seberapa kuat keterlibatan panca indera dalam suatu proses komunikasi. 
Berangkat dari kelima dasar proses komunikasi tersebut, dapat diuraikan 
aspek-aspek komunikasi sebagai berikut: 
 
A. Komunikasi Verbal 

Pada komunikasi verbal, aspek-aspek yang cukup berpengaruh 
terhadap kelancaran komunikasi adalah:  
a. Vocabulary (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan berjalan 
efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. 
Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. 
b. Racing (kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan lancar bilamana 
kecepatan bicara dapat diatur secara baik, tidak terlalu cepat atau terlalu 
lambat. 
c. Intonasi suara. Tinggi-rendahnya suara akan mempengaruhi arti pesan  
secara dramatik. Pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan 
intonasi suara yang berbeda-beda. Intonasi suara yang tidak proposional 
merupakan hambatan dalam berkomunikasi. 
d. Humor. Kejenakaan atau kelucuan dapat meningkatkan kehidupan yang 
bahagia. Dugan (1989) memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat 
membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan 
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fisik dan psikis. Dan harus diingat bahwa humor merupakan satu-satunya 
selingan dalam berkomunikasi. 
e. Singkat dan jelas. Komunikasi akan berjalan efektif dan efisien jika 
disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok 
permasalahannya, sehingga lebih mudah dimengerti oleh penerima pesan. 
f. Timing. Waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan. 
Karena, berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk menjalin 
hubungan. Arti kata, seseorang dapat menyediakan waktu untuk mendengar 
atau memperhatikan apa yang disampaikan. 
 

B. Komunikasi Non-Verbal  
Komunikasi non-verbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. 

Dan komunikasi non-verbal memberikan arti penting pada komunikasi 
verbal. Yang termasuk aspek komunikasi non-verbal: 
a. Ekspresi wajah.  
Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi 
wajah merupakan cerminan suasana emosi seseorang. 
b. Kontak mata, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Melalui 
kontak mata selama berinterakasi atau tanya-jawab, berarti orang tersebut 
terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk 
memperhatikan, bukan sekadar mendengarkan. Melalui kontak mata  pula 
memberikan kesempatan pada orang untuk mengobservasi orang lainnya 
c. Sentuhan, adalah bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih 
bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan --seperti 
perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang  atau 
simpati-- dapat dilakukan melalui sentuhan.  
d. Postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri 
dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya 
berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. 
e. Sound (Suara). Rintihan, helaan nafas panjang, dan tangisan juga 
menggambarkan ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat 
dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk 
komunikasi  non-verbal lainnya  sampai desis  atau suara  maka akan dapat 
menjadi pesan yang sangat  jelas. 
f. Gerak isyarat. Gerak sebagai isyarat dapat mempertegas pembicaraan. 
Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti 
mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, 
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menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung atau sebagai upaya 
untuk menghilangkan stres. 
Semua aspek, baik pada komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, 
harus benar-benar diperhatikan agar proses komunikasi berjalan baik dan 
efektif. 

Dalam perkembangannya saat ini komunikasi sangat dibutuhkan 
untuk berperan-serta dalam memajukan masyarakat, di mana seorang 
komunikator harus lebih cakap dalam mengkomunikasikan pesan, gagasan 
atau ide dari buah pikiran yang ingin disampaikan.  
Di dalam proses komunikasi memerlukan setidak-tidaknya dua orang yang 
berpartisipasi dalam suatu hubungan tukar informasi melalui seperangkat 
isyarat yang mengandung informasi. Dalam proses komunikasi tersebut 
terdapat komponen-komponen atau unsur-unsur yang merupakan 
persyaratan bagi terjadinya komunikasi. 

Komponen-komponen tersebut mencakup: Komunikator, adalah 
orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain; Pesan, adalah 
pernyataan yang didukung oleh lambang-lambang yang memiliki makna dan 
arti tertentu; Media atau sarana, adalah alat yang digunakan oleh 
komunikator untuk menyampaikan pesan agar dapat sampai kepada 
komunikan; Komunikan, adalah orang yang menerima pesan; dan Efek, 
adalah dampak atau pengaruh dari pesan. 
Kelancaran proses komunikasi dengan komponen-komponen tersebut 
tergantung kepada teknik berkomunikasi yang baik, di mana teknik 
berkomuniasi adalah cara atau seni penyampaian suatu pesan yang 
dilakukan seorang komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu 
terhadap komunikan. Pesan yang disampaikan kepada komunikator adalah 
pernyataan sebagai paduan dari pikiran, perasaan yang dapat berupa ide, 
informasi, seruan, imbauan, anjuran, dan sebagainya. Pernyataan tersebut 
dibawakan melalui lambang. Pada umumnya lambang yang dipergunakan 
dalam proses komunikasi adalah bahasa. Sebab, bahasa dapat menimbulkan 
pernyataan seseorang mengenai hal-hal kongkrit dan juga yang abstrak, baik 
yang terjadi pada saat sekarang, yang lalu maupun masa yang akan datang. 
Yang penting dalam komunikasi adalah bagaimana caranya agar suatu pesan 
yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu 
pada komunikan.   

Secara sederhana, sebuah proses komunikasi berangkat dan 
berjalan dengan komponen dasar: pengirim pesan, penerima pesan dan 
pesan. Proses komunikasi  dapat dilihat pada skema di bawah ini :   
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            Diagram 1: Proses Komunikasi 

 
Dari diagram di atas, dapatlah dijelaskan pemahaman proses komunikasi 
secara ringkas sebagai berikut: 

 Pengirim pesan (sender) dan isi pesan/materi 
Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide unt
disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami 
oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang 
dimaksudkannya. Sedangkan pesan adalah informasi yang akan 
disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan.  
verbal ataupun non-verbal dan pesan akan efektif bila diorganis
secara baik dan jelas. 
Kemudian materi pesan dapat berupa: Informasi, Ajakan, Rencana 
kerja, Pertanyaan dan sebagainya 

 Simbol/isyarat  
Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga 
pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Seorang manajer
misalkan, biasanya menyampaikan pesan dalam bentuk kata
dan gerakan anggota badan (tangan, kepala, mata dan bagian muka 
lainnya). Tujuan  penyampaian pesan adalah untuk mengajak, 
membujuk, mengubah sikap/perilaku atau menunjukkan arah 
tertentu. 

 Media/penghubung  
Adalah alat untuk penyampaian pesan, berupa antara lain 
radio, surat kabar, papan pengumuman, dan telepon. Pemilihan 
media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan  yang akan disampaikan, 
jumlah penerima pesan, dan situasi. 

 Mengartikan kode/isyarat 
Setelah  pesan diterima  melalui indera (telinga, mata dan 
seterusnya) maka  si penerima pesan harus dapat mengartikan 
simbol/kode dari pesan tersebut, sehingga dapat 
dimengerti/dipahaminya. 
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Dari diagram di atas, dapatlah dijelaskan pemahaman proses komunikasi 

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk 
disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami 
oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang 
dimaksudkannya. Sedangkan pesan adalah informasi yang akan 
disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan.  Pesan dapat 

erbal dan pesan akan efektif bila diorganisasi 

Kemudian materi pesan dapat berupa: Informasi, Ajakan, Rencana 

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga 
eorang manajer, 

menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata 
gerakan anggota badan (tangan, kepala, mata dan bagian muka 

lainnya). Tujuan  penyampaian pesan adalah untuk mengajak, 
perilaku atau menunjukkan arah 

berupa antara lain TV, 
telepon. Pemilihan 

media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan  yang akan disampaikan, 

Setelah  pesan diterima  melalui indera (telinga, mata dan 
seterusnya) maka  si penerima pesan harus dapat mengartikan 
simbol/kode dari pesan tersebut, sehingga dapat 
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 Penerima pesan  
Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si 
pengirim  meskipun dalam bentuk kode/isyarat tanpa mengurangi 
arti pesan yang dimaksud oleh pengirim  

 Balikan (feedback) 
Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari 
penerima pesan dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Tanpa 
balikan, seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya 
terhadap si penerima pesan. Hal ini penting  bagi manajer atau 
pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan yang sudah 
dikirimkan dapat diterima dengan pemahaman yang benar dan 
tepat. Balikan dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang 
lain yang bukan penerima pesan. Balikan yang disampaikan oleh 
penerima pesan pada umumnya merupakan balikan langsung  yang 
mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan sekaligus 
merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak.  
Dalam perspektif diberikan oleh orang lain, balikan didapat dari 
pengamatan pemberi balikan terhadap perilaku ataupun ucapan 
penerima pesan. Pemberi balikan menggambarkan perilaku 
penerima pesan sebagai reaksi dari pesan yang diterimanya. 
Balikan bermanfaat untuk memberikan informasi dan saran yang 
dapat dijadikan bahan pertimbangan dan membantu untuk 
menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan di antara 
komunikator dan komunikan. Balikan dapat pula memperjelas 
persepsi. 

 Gangguan 
Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi namun 
mempunyai pengaruh terhadap proses komunikasi. Sebab, pada 
setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. 
Gangguan adalah  hal yang merintangi atau menghambat 
komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang 
diterimanya. 
Sekarang kita mencoba memahami proses komunikasi antar-
manusia secara umum. Proses komunikasi diawali oleh sumber 
(source), baik individu ataupun kelompok, yang berusaha 
berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain, sebagai 
berikut: 
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Langkah pertama yang dilakukan sumber adalah ideation. Yaitu, 
penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk 
dikomunikasikan.  Ideation ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang 
akan disampaikan.  

Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding. 
Yaitu, sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-
kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk 
menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang 
lain. Dalam perspektif ini, pesan atau message merupakan alat-alat di mana 
sumber mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, bahasa 
tulisan ataupun perilaku non-verbal seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah 
atau gambar-gambar.  

Langkah ketiga dalam proses berlangsungnya komunikasi adalah 
penyampaian pesan yang telah disandi (encode). Sumber menyampaikan 
pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar atau 
melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita mengenal 
istilah channel atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu 
pesan.  Saluran untuk komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, radio 
dan telepon.  Sedangkan saluran untuk komunikasi tertulis meliputi setiap 
materi yang tertulis atau sebuah media yang dapat mereproduksi kata-kata 
tertulis seperti televisi, kaset, video atau OHP (overhead projector). Sumber 
berusaha untuk membebaskan saluran komunikasi dari gangguan ataupun 
hambatan, sehingga pesan dapat sampai kepada penerima sebagaimana 
yang dikehendaki.  

Langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan.  
Jika pesan itu bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi seorang 
pendengar yang baik. Karena jika penerima tidak mendengar, maka pesan 
tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima melakukan decoding, yaitu 
memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan 
kepadanya.  Pemahaman (understanding) merupakan kunci sukses untuk 
melakukan decoding dan  hanya terjadi dalam pikiran penerima.  Akhirnya, 
penerimalah yang akan menentukan bagaimana memahami suatu pesan 
dan bagaimana pula memberikan respon terhadap pesan tersebut.  

Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau 
umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali 
pesan yang telah disampaikannya kepada penerima. Respon atau umpan 
balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat 
berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Penerima bisa 
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mengabaikan pesan tersebut ataupun menyimpannya. Umpan balik inilah 
yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas kelangsungan 
komunikasi.  
Pada kehidupan sehari-hari, proses komunikasi dapat dilihat dalam 
beberapa perspektif. Di antaranya: 
 
C. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologis 

Dalam perspektif psikologis, proses komunikasi terjadi pada diri 
komunikator dan komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan 
menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi 
suatu proses. Di muka telah ditegaskan bahwa pesan komunikasi terdiri dari 
dua aspek, yakni isi pesan dan lambang. Isi pesan umumnya adalah pikiran, 
sedangkan lambang umumnya adalah bahasa. Walter Lippman menyebut isi 
pesan itu picture in our head, sedangkan Walter Hagemann menamakannya 
das Bewustseininhalte. Proses "mengemas" atau "membungkus" pikiran 
dengan bahasa yang dilakukan komunikator itu dalam bahasa komunikasi 
dinamakan encoding. Hasil encoding berupa pesan itu selanjutnya ia 
transmisikan, operkan atau kirimkan kepada komunikan. 

Kemudian giliran komunikan terlibat dalam proses komunikasi 
intrapersonal. Proses dalam diri komunikan ini disebut decoding, seolah-
olah membuka kemasan atau bungkus pesan yang ia terima dari 
komunikator tadi. Isi bungkusan tadi adalah pikiran komunikator. Apabila 
komunikan mengerti isi pesan atau pikiran komunikator, maka komunikasi 
dapat terjadi. Sebaliknya, bilamana komunikan tidak mengerti, maka 
komunikasi pun macet. 
 
D. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Dari sudut pandang mekanistis, proses komunikasi berlangsung 
ketika komunikator mengoperkan atau "melemparkan" dengan bibir kalau 
lisan atau tangan bilamana tulisan pesannya sampai ditangkap oleh 
komunikan. Penangkapan pesan dari komunikator oleh komunikan itu dapat 
dilakukan dengan indera telinga, indera mata, atau indera-indera lainnya. 
Dalam perspektif ini, proses komunikasi relatif kompleks atau rumit, sebab 
bersifat situasional, bergantung pada situasi tatkala komunikasi itu 
berlangsung. Adakalanya komunikan hanya seorang. Komunikasi dalam 
situasi seperti itu dinamakan komunikasi interpersonal atau komunikasi 
antarpribadi. Kadang-kadang juga komunikan berupa sekelompok orang; 
komunikasi dalam situasi seperti itu disebut komunikasi kelompok. Acapkali 
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pula komunikannya tersebar dalam jumlah yang relatif amat banyak 
sehingga untuk menjangkaunya diperlukan suatu media atau sarana. 
Komunikasi dalam situasi seperti itu dinamakan komunikasi massa.  Oleh 
karena jenis-jenis komunikasi yang termasuk komunikasi dalam perspektif 
mekanistis ini cukup banyak, seringkali menimbulkan permasalahan. Untuk 
lebih jelasnya proses komunikasi dalam perspektif mekanistis dapat 
diklasifikasikan menjadi proses komunikasi secara primer dan secara 
sekunder. 

a. Proses komunikasi secara primer 
Proses komunikasi secara primer (primary process) adalah proses 

penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan 
menggunakan suatu lambang (symbol) sebagai media atau saluran. Lambang 
ini umumnya bahasa. Dalam situasi-situasi komunikasi tertentu, lambang-
lambang yang dipergunakan dapat berupa kial (gesture), yakni gerak 
anggota tubuh, gambar, warna, dan lain sebagainya. 

Dalam komunikasi, bahasa disebut lambang verbal (verbal symbol), 
sedangkan lambang-lambang lainnya yang bukan bahasa dinamakan 
lambang nirverbal (non-verbal symbol). 
Lambang verbal. Sebagai lambang verbal, bahasa paling banyak dan paling 
sering digunakan dalamproses komunikasi. Karena, hanya bahasa yang 
mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai suatu hal atau 
peristiwa, baik yang kongkret maupun yang abstrak, yang terjadi masa kini, 
masa lalu dan masa yang akan datang. Kita dapat menelaah pikiran Scorates 
dan Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi, dari buku-buku 
berkat kemampuan bahasa. Hanya dengan bahasa pula kita dapat 
mengungkapkan rencana kita untuk pekan depan, bulan depan, atau tahun 
depan, yang tidak mungkin dapat dijelaskan dengan lambang-lambang yang 
lain. 
Betapa pentingnya bahasa dalam kehidupan manusia dipaparkan oleh Kong 
Hu Chu tatkala ia ditanya orang, apa yang pertama-tama akan dilakukan 
manakala diberi kesempatan mengurus negara. Kong Hu Chu menegaskan 
bahwa yang pertama-tama akan ia lakukan adalah membina bahasa, sebab 
apabila bahasa tidak tepat, maka apa yang dikatakan bukan yang 
dimaksudkan. Jika yang dikatakan bukan yang dimaksudkan, maka yang 
mestinya dikerjakan, jadi tidak dilakukan. Jikalau yang harus dilakukan terus-
menerus tidak dilaksanakan, maka seni dan moral menjadi mundur. Bila seni 
dan moral mundur, maka keadilan menjadi kabur, dan akibatnya rakyat 
menjadi bingung, kehilangan pegangan. Demikian Kong Hu Chu. 
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Lambang nirverbal. Sebagaimana telah disinggung di muka, 
lambang nirverbal adalah lambang yang dipergunakan dalam komunikasi, 
yang bukan bahasa, misalnya kial, isyarat dengan anggota tubuh, antara lain 
kepala, mata, bibir, tangan, dan jari. 
Body communication atau non-verbal communication dalam bentuk gerak-
gerik seperti disebutkan tadi telah banyak diteliti oleh para ahli. Ternyata 
banyak sekali gerakan yang sama mengandung arti yang berlainan, di antara 
bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Sekadar contoh, orang Toda di India 
Selatan (sebagai tanda hormat) menekankan ibu jarinya pada batang 
hidungnya, lalu melambaikan keempat jari lainnya ke depan. Gerakan 
seperti itu bagi bangsa lain --termasuk bangsa Indonesia-- lain sekali artinya, 
yakni mengejek atau memperolok-olok. 

Termasuk komunikasi non-verbal ialah isyarat dengan 
menggunakan alat. Siapa yang tidak mengenal bedug sebagai alat 
komunikasi yang dipergunakan oleh kaum muslimin di Indonesia, bendera 
oleh para kelasi, atau asap oleh orang Indian, dan sebagainya. 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, alat untuk berkomunikasi 
dengan isyarat bersifat modern pula. Seorang pengendara mobil yang akan 
berbelok tidak perlu lagi menjulurkan tangannya, cukup dengan menjawel 
sakelar lampu sign-nya. Dengan berkedip-kedipnya lampu merah di sisi kiri 
atau kanan depan dan belakang mobilnya, orang tahu bahwa ia akan 
berbelok. Demikian pula polisi lalu-lintas tidak perlu lagi berdiri di bawah 
terik matahari tepat di perempatan jalan. Dengan menggunakan lampu 
pengatur lalu-lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, para pemakai jalan 
mengetahui kapan ia harus berhenti, kapan harus bersiap-siap, dan kapan 
boleh berjalan lagi. 

Gambar adalah lambang lain yang dipergunakan dalam 
berkomunikasi nirverbal. Gambar dapat dipergunakan untuk menyatakan 
suatu pikiran atau perasaan. Dalam hal tertentu gambar bisa lebih efektif 
ketimbang bahasa. Tidak mengherankan, ada motto Tionghoa yang 
menyatakan bahwa gambar bisa memberi informasi yang sama dengan 
kalau diuraikan melalui seribu perkataan. 
Dalam proses komunikasi, lambang gambar mengalami perkembangan 
sesuai dengan pertumbuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Jika dulu 
gambar itu dilukis, kemudian dicetak, maka kini dengan kamera foto bisa 
dipotret, bahkan dengan kamera film atau kamera video dapat diatur 
menjadi gambar hidup. Pada akhirnya, apabila gambar itu merupakan 
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lambang untuk proses komunikasi secara primer, menjadi lambang untuk 
proses komunikasi secara sekunder. 

b. Proses komunikasi secara sekunder 
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 
sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 
pertama.  
Komunikator menggunakan media kedua ini karena komunikan yang 
dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya, banyak jumlahnya atau 
kedua-duanya (jauh dan banyak). Kalau komunikan jarak jauh, 
dipergunakanlah surat atau telepon; jika jumlahnya banyak maka dipakailah 
perangkat pengeras suara; apabila jauh dan banyak maka dipergunakan 
surat kabar, radio atau televisi. 

Komunikasi dalam proses secara sekunder ini semakin lama 
semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang 
semakin canggih, yang ditopang pula oleh teknologi-teknologi lain yang 
bukan teknologi komunikasi. 
Surat, misalnya, sebagai media komunikasi sekunder yang semula terbatas 
sekali jangkauan sasarannya, dengan dukungan pesawat terbang jet, dapat 
mencapai komunikan di mana saja di seluruh dunia. Demikian pula media 
telepon, bila pada waktu ditemukan menggunakan kawat yang oleh sebab 
itu terbatas sekali wilayah jangkauannya, kini dengan radio, telepon dapat 
mencapai sasaran di kota lain, negara lain, dan bahkan benua lain. 
Televisi siaran dewasa ini yang dipadu dengan komputer menjadi semakin 
mempesona, baik dalam segi visual maupun audial, selain jangkauannya 
semakin jauh dan luas berkat inovasi satelit komunikasi. 

c. Proses komunikasi secara linear 
Istilah linear mengandung makna lurus. Jadi proses linear berarti 

perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus. Dalam konteks 
komunikasi, proses secara linear adalah suatu proses penyampaian pesan 
oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. 
Komunikasi linear ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka 
(face-to-face communication) maupun dalam situasi komunikasi bermedia 
(mediated communication). 

Komunikasi tatap muka, baik komunikasi antarpribadi 
(interpersonal communication) maupun komunikasi kelompok (group 
communication), meskipun memungkinkan terjadinya dialog, tetapi 
adakalanya berlangsung linear. Contoh untuk ini, seorang ayah yang sedang 
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memberikan nasihat kepada anaknya pada waktu si anak diam seribu 
bahasa, direktur perusahaan yang sedang memarahi anak buahnya, atau 
jaksa sedang membacakan dakwaan terhadap terdakwa di gedung 
pengadilan. 

Proses komunikasi secara linear umumnya berlangsung pada 
komunikasi bermedia, kecuali komunikasi melalui media telepon. 
Komunikasi melalui telepon hampir tidak pernah berlangsung linear, 
melainkan dialogis, tanya-jawab dalam bentuk percakapan. 
Oleh karena komunikasi bermedia, khususnya media massa, yakni surat 
kabar, radio siaran, televisi siaran, dan film teatrikal, bersifat linear, maka 
para komunikator media massa (seperti wartawan, penyiar radio, reporter 
televisi, dan sutradara film) menunjukkan perhatiannya yang sangat besar 
terhadap masalah ini. Dengan perencanaan komunikasi (communication 
planning) yang saksama, mereka berupaya agar pesan-pesan komunikasinya 
kepada khalayak sebagai komunikannya diterima secara inderawi (received) 
dan diterima secara rohani (accepted) dalam sekali penyiaran. Hal ini 
disebabkan para komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan 
terhadap pesan-pesan komunikasi yang diterimanya itu. 

d. Proses komunikasi secara sirkuler 
Sirkular sebagai terjemahan dari perkataan "circular" yang secara 

harfiah berarti bulat, bundar atau keliling sebagai lawan dari perkataan 
linear tadi yang bermakna lurus. 
Dalam konteks komunikasi, yang dimaksudkan dengan proses secara sirkuler 
itu adalah terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari 
komunikan ke komunikator. Oleh karena itu adakalanya feedback tersebut 
mengalir dari komunikan ke komunikator itu adalah "response" atau 
tanggapan komunikan terhadap pesan yang ia terima dari komunikator. 
Konsep umpan balik ini dalam proses komunikasi amat penting. Karena, 
dengan terjadinya umpan balik, komunikator mengetahui apakah 
komunikasinya itu berhasil atau gagal. Dengan lain perkataan apakah umpan 
baliknya itu positif atau negatif. Bila positif maka ia patut gembira. 
Sebaliknya, jika negatif maka menjadi permasalahan, sehingga ia harus 
mengulangi lagi dengan perbaikan gaya komunikasinya sampai 
menimbulkan umpan balik positif. 

Dalam situasi komunikasi tatap muka, komunikator akan 
mengetahui tanggapan komunikan pada saat ia sedang melontarkan 
pesannya. Umpan balik jenis ini dinamakan immediate feedback (umpan 
balik seketika atau umpan balik langsung). Jika Anda sedang berpidato, yakni 
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berkomunikasi tatap muka, di saat itu pula Anda mengetahui tanggapan 
komunikan Anda terhadap gaya pidato Anda dan pesan yang Anda bahas. 
Apabila hadirin asyik mendengarkan, dan sekali-sekali ada yang mengajukan 
pertanyaan, bertepuk tangan atau tertawa di saat ada yang mengesankan, 
itu pertanda umpan balik tersebut positif. Sebaliknya, di saat Anda sedang 
berpidato, hadirin asyik mengobrol atau di antaranya tidak sedikit yang 
tertidur, itu pertanda umpan balik negatif. (*) 
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KOMUNIKASI DAN FENOMENA SOSIAL 

 
 

Istilah komunikasi yang semula hanya merupakan sebuah 
fenomena sosial, kemudian berkembang menjadi ilmu yang secara akademik 
berdisiplin mandiri. Dewasa ini, ilmu komunikasi dianggap amat penting 
sehubungan dengan dampak sosial komunikasi yang menjadi kendala bagi 
kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan teknologi. 
llmu Komunikasi, apabila diaplikasikan secara benar, akan mampu 
mencegah dan menghilangkan konflik antar-pribadi, antar-kelompok, antar-
suku, antar-bangsa, dan antar-ras; membina kesatuan dan persatuan umat 
manusia penghuni bumi. 

Studi komunikasi teramat penting karena permasalahan-
permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Manusia tidak bisa hidup 
sendirian. Secara kodrati, mereka harus hidup bersama manusia lain, baik 
demi kelangsungan hidup, keamanan, maupun demi keturunan. Jelasnya, 
manusia harus hidup bermasyarakat. Masyarakat bisa berbentuk kecil, 
sekecil rumah tangga yang hanya terdiri dari dua orang suami-istri; bisa pula 
berbentuk besar, sebesar kampung, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, 
provinsi, dan negara. 

Semakin besar suatu masyarakat berarti semakin banyak pula 
manusia yang dicakup. Pun demikian cenderung akan semakin banyak 
masalah yang timbul, akibat perbedaan-perbedaan di antara manusia yang 
banyak itu dalam pikiran, perasaan, kebutuhan, keinginan, sifat, tabiat, 
pandangan hidup, kepercayaan, dan aspirasi. Sungguh terlalu banyak untuk 
disebut satu demi satu. 
Dalam keseharian pergaulan hidup manusia, terjadi interaksi satu sama lain 
dan saling mempengaruhi demi kepentingan dan keuntungan pribadi 
masing-masing. Di sini terjadi saling mengungkapkan pikiran dan perasaan 
dalam bentuk percakapan. Interaksi dan percakapan ini telah terjadi sejak 
Adam a.s. berjumpa dengan Hawa. Dan interaksi dan percakapan antar-
manusia terus terjadi sampai sekarang, bahkan manusia-manusia pada masa 
yang akan datang. 

Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan hubungan antar-
manusia. Yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada 
orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam 
"bahasa" komunikasi, pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang 
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menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator), dan orang yang 
menerima pernyataan diberi nama komunikan (communicatee).  

Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan 
oleh komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis, pesan komunikasi 
terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan (the content of the message) dan 
lambang (symbol). Kongkretnya, isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, 
sedangkan lambang adalah bahasa. 

Pikiran dan perasaan sebagai isi pesan yang disampaikan 
komunikator kepada komunikan, selalu menyatu secara terpadu, secara 
teoritis tidak mungkin hanya pikiran atau perasaan saja. Persoalannya, mana 
di antara pikiran dan perasaan itu yang lebih dominan. Yang paling sering 
adalah pikiran yang lebih dominan. Pada situasi di mana guru sedang 
mengajar, da'i sedang berceramah, dan penyiar televisi sedang membaca 
berita, isi pesan yang disampaikan ketiga komunikator tersebut didominasi 
oleh pikiran. Perasaan lebih mendominasi pikiran hanya terjadi dalam situasi 
tertentu, misalnya suami sebagai komunikator ketika sedang marah 
mengucapkan kata-kata menyakitkan.  

Seiring dengan pergaulan hidup semakin lama semakin kompleks, 
interaksi dan komunikasi pun bertambah pelik dan rumit. Komunikasi tidak 
lagi terjadi antara suami dan isteri semata, tetapi dengan orang lain, baik 
sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. 
Ferdinand Tonnies mengklasifikasikan pergaulan hidup manusia menjadi dua 
jenis, yakni Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang dikategorikan 
Gemeinschaft adalah pergaulan hidup dengan ciri-ciri pribadi (personal), tak 
rasional (irrational) dan statis. Sedangkan Gesellschaft merupakan pergaulan 
hidup dengan ciri-ciri tidak pribadi (impersonal), rasional (rational) dan 
dinamis.  
Gesellschaft adalah pergaulan hidup yang serba formal, birokratis, dan kaku 
lantaran peraturan-peraturan yang mengikat dan membatasi. Di situ 
terdapat pemimpin dan bawahan atau pengikut yang dipimpin, yang harus 
taat, patuh, dan disiplin yang bersifat sanksional. Gesellschaft bisa 
berbentuk jawatan, perusahaan, lembaga, badan, dan partai politik. Oleh 
karena pergaulan hidup dalam Gesellschaft bersifat tidak pribadi maka 
komunikasi acapkali tidak berlangsung mulus karena hambatan psikologis, 
sosiologis, atau antropologis. 

Semakin peliknya hubungan antar-manusia mendorong semakin 
pentingnya studi terhadap komunikasi, karena teknologi, khususnya 
teknologi komunikasi, yang semakin lama semakin canggih. Dewasa ini 
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banyak orang semakin asyik mempelajari ilmu komunikasi. Mereka berpikir 
jika seseorang salah berkomunikasi (miscommunication), maka orang yang 
dijadikan sasaran mengalami salah persepsi (misperception), yang pada 
gilirannya salah interpretasi (misinterpretation), giliran berikutnya terjadi 
salah pengertian (misunderstanding).  

Dalam hal-hal tertentu, salah pengertian ini dapat menimbulkan 
salah perilaku (misbehavior). Dan, apabila komunikasinya berlangsung 
berskala nasional, akibatnya bisa fatal. Situasi komunikasi yang semakin 
pelik itu mengundang pertanyaan yang hakiki yang memerlukan jawaban 
yang mendasar pula. 

Karena komunikasi yang semakin pelik dan kita terus berusaha mencari 
jawaban yang mendasar pula, maka kita mesti belajar ilmu komunikasi 
secara tepat dan komprehensif. Betapa pentingnya kita belajar ilmu 
komunikasi, menurut Ruben & Stewart (2005:1-8), karena:  

 Komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. 
Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi memegang peranan 

yang sangat penting. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Tidak ada aktivitas 
yang dilakukan tanpa komunikasi, karena kita berbeda secara esensial 
sehingga membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Demikian pula 
sebaliknya, orang lain akan berkomunikasi dengan kita, baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Cara kita berhubungan satu dengan 
lainnya, bagaimana suatu hubungan kita bentuk, bagaimana cara kita 
memberikan kontribusi sebagai anggota keluarga, kelompok, komunitas, 
organisasi dan masyarakat secara luas membutuhkan suatu komunikasi. 
Komunikasi menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita.  

 Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang kompleks. 
Komunikasi adalah suatu aktivitas yang kompleks dan menantang. 

Dalam hal ini, ternyata aktivitas komunikasi bukanlah suatu aktivitas yang 
mudah. Untuk mencapai kompetensi komunikasi memerlukan 
understanding dan suatu keterampilan sehingga komunikasi yang kita 
lakukan menjadi efektif. Ellen Langer, dalam Ruben & Stewart (2005: 3), 
menyebut konsep mindfulness akan terjadi ketika kita memberikan 
perhatian pada situasi dan konteks, kita terbuka dengan informasi baru dan 
kita menyadari bahwa ada banyak perspektif, tidak hanya satu perspektif, di 
kehidupan manusia.  

 Komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan yang efektif. 
Karir dalam bisnis, pemerintahan, atau pendidikan memerlukan 

kemampuan dalam memahami situasi komunikasi, mengembangkan strategi 
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komunikasi yang efektif, memerlukan kerjasama antara satu dan yang lain, 
dan dapat menerima atas kehadiran ide-ide yang efektif melalui saluran-
saluran komunikasi. Untuk mencapai kesuksesan dari suatu 
kedudukan/posisi tertentu dalam mencapai kompetensi komunikasi dapat 
ditempuh antara lain melalui kemampuan secara personal dan sikap, 
kemampuan interpersonal, dan kemampuan dalam melakukan komunikasi 
oral dan tulisan. 

 Pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang 
baik. 
Terkadang kita menganggap bahwa komunikasi hanyalah sesuatu 

yang bersifat common sense dan setiap orang pasti mengetahui bagaimana 
cara berkomunikasi yang benar dan lancar. Padahal, sesungguhnya, banyak 
orang yang tidak memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik karena 
ternyata banyak pesan-pesan dalam komunikasi manusia itu yang 
disampaikan tidak sebatas dalam bentuk verbal tapi juga non-verbal. Kita 
membutuhkan keterampilan komunikasi dalam bentuk tulisan dan oral, 
keterampilan berkomunikasi secara interpersonal ataupun secara kelompok. 
Dengan begitu kita dapat berkolaborasi sebagai anggota kelompok atau 
masyarakat secara baik.  
Kadang pula kita mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Banyak orang 
yang berpendidikan tinggi namun tidak memiliki keterampilan 
berkomunikasi yang baik dan memadai. Akibatnnya, mereka mengalami 
kegagalan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Di sinilah letak 
betapa pentingnya komunikasi itu perlu kita pelajari. 

 Komunikasi adalah populer.  
Komunikasi adalah suatu bidang yang dapat dikatakan sangat 

populer. Banyak bidang-bidang komunikasi modern sekarang ini yang 
memfokuskan pada studi tentang pesan, tentang hubungan komunikasi 
dengan bidang profesional lainnya termasuk hukum, bisnis, informasi, 
pendidikan, ilmu komputer, dan lain-lain. Komunikasi pun tampil sebagai 
ilmu sosial, ilmu perilaku dan suatu seni yang diaplikasikan. Disiplin 
komunikasi bersifat multidisiplin, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain 
seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan politik. (*) 
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FUNGSI DAN BENTUK KOMUNIKASI EFEKTIF 
 

 
Sebelum kita sampai pada pokok bahasan tentang fungsi dan 

bentuk komunikasi, ada baiknya kita pahami terlebih dulu konsep 
komunikasi yang berkaitan dengan fungsi dan bentuk. Sebab, dari kerangka 
konsep komunikasi tersebut kita akan menjadi tahu seperti apa fungsi dan 
bentuk-bentuk komunikasi yang berkembang dalam masyarakat. 
Pakar komunikasi Deddy Mulyana (2005: 61-69) memperkenalkan 
pemahaman tentang komunikasi dalam tiga konsepsi, yaitu:  

Pertama, Komunikasi sebagai tindakan satu arah. Yakni, suatu 
pemahaman komunikasi sebagai proses penyampaian pesan searah dari 
seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, 
baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat 
(selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi.  

Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang 
sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatap muka, namun tidak terlalu 
keliru jika diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan 
tanya-jawab. Dalam konsepsi ini, komunikasi dipahami sebagai definisi yang 
berorientasi pada sumber. Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi 
adalah semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk 
menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Dalam 
konteks ini, komunikasi dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk 
menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti 
menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuk untuk melakukan 
sesuatu. 

Beberapa definisi komunikasi dalam konsepsi tindakan satu arah 
pernah disampaikan oleh para pakar komunikasi. Everet M. Rogers misalkan, 
memberikan pemahaman bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu 
ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan 
maksud untuk mengubah tingkah laku. 

Kemudian, Gerald R. Miller menggaris-bawahi bahwa komunikasi 
satu arah terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada 
penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku 
penerima. Pakar lainnya, Carld R. Miller, menegaskan bahwa komunikasi 
adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan 
rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku 
orang lain (komunkan). Dan Theodore M. Newcomb berpendapat bahwa 
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setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi 
yang terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada 
penerima. 
Kedua, Komunikasi sebagai interaksi. Konsepsi ini menyetarakan komunikasi 
dengan suatu proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya saling 
bergantian. Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal ataupun non-
verbal, seorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal 
ataupun non-verbal, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah 
menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu 
seterusnya. 

Contoh definisi komunikasi dalam konsepsi ini dapat disimak dari 
Shanon dan Weaver (dalam Wiryanto, 2004), bahwa komunikasi adalah 
bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja 
atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi 
juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. 
Ketiga, Komunikasi sebagai transaksi. Pandangan ini menyatakan bahwa 
komunikasi adalah proses yang dinamis yang secara berkesinambungan 
mengubah phak-pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan pandangan ini, 
orang-orang yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara 
aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan. Setiap saat mereka bertukar 
pesan verbal dan atau pesan non-verbal. 

Beberapa definisi yang memperkuat konsepsi komunikasi transaksi 
dapat mengacu pada Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, di mana komunikasi 
adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Senada 
dengan keduanya, Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson menjelaskan 
komunikasi transaksi adalah proses memahami dan berbagi makna. Lalu, 
William I. Gordon menegaskan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi 
dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Dan Donald Byker dan 
Loren J. Anderson mengingatkan bahwa komunikasi adalah berbagi 
informasi antara dua orang atau lebih. 
 
A. Fungsi Komunikasi 

Berdasarkan ketiga konsepsi komunikasi tadi, William I. Gorden 
(dalam Deddy Mulyana, 2005: 5-30) kemudian mengkategorikan fungsi 
komunikasi menjadi empat, yaitu: 

Pertama, Sebagai komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial 
setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk 
membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, 
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untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan 
(antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur), dan memupuk 
hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan 
anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, desa, 
sampai negara secara keseluruhan) untuk mencapai tujuan bersama. 
Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai diri 
kita dan hal itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang 
lain kepada kita. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita belajar bukan 
saja mengenai siapa diri kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa 
diri kita. Anda mencintai diri Anda bila Anda telah dicintai; Anda berpikir 
Anda cerdas bila orang-orang sekitar Anda menganggap Anda cerdas; Anda 
merasa tampan atau cantik bila orang-orang sekitar Anda juga mengatakan 
demikian. George Herbert Mead (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1994) 
mengistilahkan significant others (orang lain yang sangat penting) untuk 
orang-orang di sekitar kita yang mempunyai peranan penting dalam 
membentuk konsep diri kita. Ketika kita masih kecil, mereka adalah orang 
tua kita, saudara-saudara kita, dan orang yang tinggal satu rumah dengan 
kita. Richard Dewey dan W.J. Humber (1966) menamai affective others, 
untuk orang lain yang dengan mereka kita mempunyai ikatan emosional. 
Dari mereka lah, secara perlahan-lahan kita membentuk konsep diri kita. 
Selain itu, terdapat apa yang disebut dengan reference group (kelompok 
rujukan), yaitu kelompok yang secara emosional mengikat kita dan 
berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita. Dengan melihat ini, 
orang mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri 
kelompoknya. Kalau Anda memilih kelompok rujukan Anda adalah Ikatan 
Dokter Indonesia, Anda menjadikan norma-norma dalam Ikatan ini sebagai 
ukuran perilaku Anda. Anda juga merasa diri sebagai bagian dari kelompok 
ini, lengkap dengan sifat-sifat dokter menurut persepsi Anda. Lalu, tentang 
pernyataan eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan bahwa 
dirinya eksis (ada). Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepat lagi 
pernyataan eksistensi diri. Fungsi komunikasi sebagai eksistensi diri terlihat 
jelas, misalkan, pada penanya dalam sebuah seminar. Meskipun mereka 
telah diperingatkan moderator untuk berbicara singkat dan langsung ke 
pokok persoalan, penanya atau komentator itu kerap berbicara panjang-
lebar mengkuliahi hadirin, dengan argumen-argumen yang terkadang tidak 
atau kurang relevan. 
Selanjutnya, mengenai kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan 
memperoleh kebahagiaan. Sejak lahir, kita tidak dapat hidup sendiri untuk 
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mempertahankan hidup. Kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang 
lain, untuk memenuhi kebutuhan biologis kita seperti makan dan minum. 
Juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan 
kebahagiaan. Para psikolog berpendapat, kebutuhan utama kita sebagai 
manusia, dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohaniah, adalah 
kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi 
dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Pakar psikologi 
Abraham Maslow menyebutkan bahwa manusia punya lima kebutuhan 
dasar: kebutuhan fisiologis, keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan diri, 
dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih dasar harus dipenuhi terlebih dulu 
sebelum kebutuhan yang lebih tinggi diupayakan. Kita mungkin telah 
mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan untuk bertahan 
hidup. Kini saatnya kita ingin memenuhi kebutuhan sosial, penghargaan diri, 
dan aktualisasi diri. Kebutuhan ketiga dan keempat, khususnya meliputi 
keinginan untuk memperoleh rasa memiliki dan dimiliki, pergaulan, rasa 
diterima, memberi dan menerima persahabatan. Komunikasi akan sangat 
dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan, 
untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, mempertimbangkan solusi 
alternatif atas masalah kemudian mengambil keputusan, dan tujuan-tujuan 
sosial serta hiburan. 

Kedua, Sebagai komunikasi ekspresif. Komunikasi berfungsi untuk 
menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut 
terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan non-verbal. Perasaan 
sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan 
benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa pula disampaikan 
secara lebih ekspresif lewat perilaku non-verbal. Seorang ibu menunjukkan 
kasih sayangnya dengan membelai kepala dan rambut anaknya. Orang dapat 
menyalurkan kemarahannya dengan mengumpat, mengepalkan tangan 
seraya memelototkan matanya, mahasiswa memprotes kebijakan penguasa 
negara atau penguasa kampus dengan melakukan demonstrasi turun ke 
jalan. 

Ketiga, Sebagai komunikasi ritual. Suatu komunitas sering 
melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang 
hayat, yang disebut oleh para antropolog sebaga rites of passage, mulai dari 
upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, 
sampai kematian. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau 
perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain seperti 
berdoa (shalat, sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara 
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bendera (termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, 
perayaan lebaran (Idul Fitri) dan Natal, juga adalah komunikasi ritual. 
Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut 
menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, 
bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka.  

Keempat, Sebagai komunikasi instrumental. Komunikasi 
instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, antara lain 
menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan 
tindakan, dan juga menghibur.  

Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk 
menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk 
menghancurkan hubungan tersebut. Studi komunikasi membuat kita peka 
terhadap berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi 
lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama. Komunikasi 
berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan 
pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang.  
Tujuan jangka pendek, misalnya, untuk memperoleh pujian, menumbuhkan 
kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, 
ekonomi, dan politik, yang antara lain dapat diraih dengan pengelolaan 
kesan (impression management). Yakni, taktik-taktik verbal dan non-verbal, 
seperti berbicara sopan, mengobral janji, mengenakankan pakaian necis, 
dan sebagainya yang pada dasarnya buat menunjukkan kepada orang lain 
siapa diri kita dan seperti apa yang kita inginkan. 

Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian 
komunikasi, contohnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing 
ataupun keahlian menulis. Kedua tujuan itu (jangka pendek dan jangka 
panjang) tentu saja saling berkaitan dalam arti bahwa pengelolaan kesan itu 
secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang 
berupa keberhasilan dalam karier, misalnya untuk memperoleh jabatan, 
kekuasaan, penghormatan sosial, dan materi kekayaan. 
Berkenaan dengan fungsi komunikasi ini, terdapat beberapa pendapat dari 
para ilmuwan yang bila dicermati saling melengkapi. Misal Onong Effendy 
(1994), ia berpendapat bahwa fungsi komunikasi adalah menyampaikan 
informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Masih soal fungsi 
komunikasi, Harold D Lasswell (dalam Nurudin, 2004 dan Effendy, 1994: 27) 
memaparkan fungsi komunikasi sebagai berikut: 
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* Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveillance of the information), yakni 
penyingkapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai 
masyarakat. 
* Menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk 
menanggapi lingkungannya. 
* Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. 
 
B. Bentuk Komunikasi 

Mengacu pada konsepsi, proses dan fungsi-fungsi komunikasi, 
dapatlah ditarik beberapa bentuk komunikasi yang berkembang di 
masyarakat. Secara umum, terdapat dua bentuk komunikasi, masing-
masing:    

 Komunikasi langsung.  
Pada bentuk ini, komunikasi berjalan (terjadi) tanpa menggunakan alat. 
Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus dan 
penggunaan isyarat, contohnya kita berbicara langsung kepada seseorang di 
hadapan kita. 

        A-------------------B 

 Komunikasi tidak langsung. 
Biasanya pada bentuk ini, komunikasi berjalan dengan menggunakan alat 
dan mekanisme untuk melipat-gandakan jumlah penerima pesan (sasaran) 
ataupun untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu, misalnya 
menggunakan radio, buku, surat kabar, dan selebaran. Contoh aktivitas 
mensosialisasikan budaya hidup bersih: “Buanglah sampah pada 
tempatnya”.  
 
Kemudian, berdasarkan besarnya sasaran, komunikasi dapat berbentuk: 

 Komunikasi massa, yaitu komunikasi yang sasarannya kelompok 
orang dalam jumlah yang besar, secara umum tidak dikenal. Komunikasi 
massa yang baik harus memenuhi aspek pesan disusun secara jelas, tidak 
rumit dan tidak bertele-tele; bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami; 
bentuk gambar yang baik; dan membentuk kelompok khusus, sekadar 
contoh kelompok pendengar (radio). 

  Komunikasi kelompok, adalah komunikasi yang mengambil 
sasaran sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung atau dikenal dan 
merupakan komunikasi langsung dan timbal-balik. 

        Perawat-----    ------Pengunjung Puskesmas 
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 Komunikasi perorangan, adalah komunikasi dengan tatap muka, 
dapat juga melalui telepon. 

     Perawat-----   ------Pasien 
 
Bentuk komunikasi juga dapat ditentukan oleh arah pesan. Pada konteks ini, 
terdapat dua bentuk komunikasi, yakni: 

 Komunikasi satu arah. 
Pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat  
atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik 
(feedback) atau bertanya, contohnya komunikasi melalui radio. 

A  ------------------ B                                                                                                                            

 Komunikasi timbal-balik. 
Pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. 
Biasanya komunikasi kelompok atau komunikasi perorangan merupakan 
komunikasi timbal-balik. 
 
C. Tingkatan dan Konteks Komunikasi  
Secara umum ragam tingkatan dan konteks komunikasi dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a.  Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication), yaitu komunikasi 
yang terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi 
melalui panca indera dan sistem syaraf manusia.  
b. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), yaitu kegiatan 
komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak 
komunikasi yang lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi 
hasil komunikasi pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi sebagai 
keunikan. Dalam komunikasi ini jumlah pelaku yang terlibat pada dasarnya 
bisa lebih dari dua orang selama pesan atau informasi yang disampaikan 
bersifat pribadi. 
c. Komunikasi kelompok (group communication), yaitu komunikasi yang 
berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Michael Burgoon dan 
Michael Ruffner (dalam Sendjaja, 1994) memberi batasan komunikasi 
kelompok sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna 
memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi 
informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua 
anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya secara 
akurat. 
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d. Komunikasi organisasi (organization communication), yaitu pengiriman 
dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal 
maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005: 52).  
e. Komunikasi massa (mass communication). Komunikasi massa dapat 
didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada 
sejumlah audien yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media 
massa cetak ataupun elektrolik sehingga pesan yang sama dapat diterima 
secara serentak dan sesaat. Kemudian Mulyana (2005: 74) juga 
menambahkan konteks komunikasi publik. Pengertian komunikasi publik 
adalah komunikasi antara seorang pembicara dan sejumlah besar orang 
(khalayak) yang tidak bisa dikenali satu per satu. Komunikasi demikian sering 
pula disebut pidato, ceramah atau kuliah (umum). Beberapa pakar 
komunikasi menggunakan istilah komunikasi kelompok besar (large group 
communication) untuk komunikasi tingkatan ini.  (*) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN Seni dan Gaya Komunikasi | 41  
 

HAMBATAN DALAM KOMUNIKASI 
 

 
Kita barangkali sepakat bahwa betapapun berbakatnya seseorang, 

betapa unggulnya sebuah produk, atau betapa kuatnya sebuah kasus 
hukum, kesuksesan atau keberhasilan tidak akan pernah diperoleh tanpa 
penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif. Apakah Anda sedang 
mempersiapkan presentasi, negosiasi bisnis, melatih tim bola basket, 
membangun sebuah teamwork, bahkan menghadapi ujian akhir gelar 
kesarjanaan, maka efektivitas komunikasi akan menentukan kesuksesan 
Anda dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kemampuan Anda dalam 
menyampaikan pesan atau informasi secara baik, kemampuan menjadi 
pendengar yang baik, kemampuan atau keterampilan menggunakan 
berbagai media atau alat audio-visual merupakan bagian penting dalam 
melaksanakan komunikasi yang efektif. 

Menurut Thomas Leech dalam bukunya Say it like Shakepeare, 
terdapat lima komponen atau unsur penting dalam komunikasi yang harus 
kita perhatikan, yaitu: (1) Pengirim pesan (sender), (2) Pesan yang dikirimkan 
(message), (3) Bagaimana pesan tersebut dikirimkan (delivery channel atau 
media), (4) Penerima pesan (receiver), (5) Umpan balik (feedback). Leech 
menambahkan, bahwa untuk membangun komunikasi yang efektif, 
setidaknya kita harus menguasai empat keterampilan dasar dalam 
komunikasi, yaitu membaca-menulis (bahasa tulisan) dan mendengar-
berbicara (bahasa lisan). Begitu pentingmya, banyak orang menghabiskan 
waktunya untuk melakukan, paling tidak, salah satu dari keempat 
keterampilan itu. 

Penulis lain, seperti Stephen Covey, bahkan mengatakan bahwa 
komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting dalam kehidupan 
kita. Dia mengibaratkan komunikasi itu layaknya bernafas yang sudah secara 
otomatis kita lakukan setiap hari. Akibatnya, kita tidak memiliki kesadaran 
untuk melakukan komunikasi itu secara efektif: bagaimana membaca dan 
menulis efektif, dan bagaimana mendengar dan berbicara secara efektif. 
Kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Padahal, mulut 
kita hanya satu dan telinga kita ada dua yang berarti kita harus lebih banyak 
mendengar daripada berbicara. 

Stephen Covey menekankan konsep kesaling-tergantungan 
(interdependency) untuk menjelaskan hubungan antar-manusia. Unsur yang 
paling penting dalam komunikasi bukan sekadar pada apa yang kita tulis 
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atau kita katakan, tetapi lebih pada karakter kita dan bagaimana kita 
menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Jika kata-kata ataupun 
tulisan kita dibangun dari teknik hubungan manusia yang dangkal (etika 
kepribadian), bukan dari diri kita yang paling dalam (etika karakter), maka 
orang lain akan melihat atau membaca sikap kita. Jadi syarat utama dalam 
komunikasi efektif adalah karakter yang kokoh yang dibangun dari pondasi 
integritas pribadi yang kuat. 

Selain kita sebagai penyampai pesan (komunikator), poin penting 
dalam komunikasi yang efektif ialah respon dari komunikan. Ketika 
komunikan memahami pesan yang disampaikan, responnya pun akan sesuai 
dengan apa yang diinginkan oleh sang komunikator.  
Tidak selamanya komunikator dan komunikan dapat berkomunikasi secara 
efektif. Bahkan, tidak jarang terjadi miskomunikasi antara keduanya. Ada 
banyak faktor mengapa komunikasi kerap tidak berjalan efektif, di antaranya 
berikut:  
 
A. Hambatan Proses Komunikasi 

Hambatan dari pengirim pesan, misalkan pesan yang akan 
disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini 
dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. 
Termasuk dalam hambatan proses komunikasi adalah hambatan dalam 
penyandian/simbol. Hal ini dapat terjadi lantaran bahasa dan sandi yang 
dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, simbol 
yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa 
yang dipergunakan terlalu sulit.  

Proses komunikasi kadang terhambat karena media. Hambatan 
yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara 
radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. 
Hambatan juga datang dari penerima pesan. Sekadar contoh, kurangnya 
perhatian pada saat menerima/mendengarkan pesan, sikap prasangka, 
tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut.  
 Masih hambatan dari penerima pesan, adalah hambatan dalam 
memberikan  umpan balik (feedback). Umpan balik yang diberikan tidak 
menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretasi, tidak 
tepat waktu, tidak jelas, dan sebagainya. 
Tidaklah mudah untuk melakukan komunikasi secara efektif. Bahkan, 
beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidaklah mungkin seseorang 
melakukan komunikasi yang betul-betul efektif. Ada banyak hambatan atau 
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gangguan yang bisa merusak komunikasi. Selain hambatan tadi, berikut ini 
adalah beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi komunikator kalau 
ingin komunikasinya berjalan efektif dan sukses. 
 
B. Gangguan 

Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang 
menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mekanik dan 
gangguan semantik. 
Gangguan mekanik (mechanical channel noise). Yang dimaksudkan dengan 
gangguan mekanik ialah gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi 
atau kegaduhan yang bersifat fisik. Sekadar contoh, gangguan suara ganda 
(interferensi) pada pesawat radio disebabkan dua pemancar yang 
berdempetan gelombangnya; gambar meliuk-liuk atau berubah-ubah pada 
layar televisi; atau huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau 
terbalik, atau halaman yang sobek pada surat kabar. 
Termasuk gangguan mekanik pula adalah bunyi mengaung pada pengeras 
suara, riuh hadirin dan bunyi kendaraan lewat ketika seseorang berpidato 
dalam suatu pertemuan. 

Gangguan semantik (semantic noise). Semantik adalah 
pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya atau 
perubahan pengertian kata-kata. Lambang kata yang sama mempunyai 
pengertian yang berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Ini disebabkan 
dua jenis pengertian mengenai kata-kata: ada yang mempunyai pengertian 
denotatif dan ada yang mempunyai pengertian konotatif. 

Pengertian denotatif (denotative meaning) adalah pengertian suatu 
perkataan yang lazim terdapat dalam kamus yang secara umum diterima 
oleh orang-orang dengan bahasa dan kebudayaan yang sama. Sedangkan 
pengertian konotatif (conotative meaning) ialah pengertian yang bersifat 
emosional latar belakang dan pengalaman seseorang. 
Sebagai contoh, secara denotatif semua orang akan setuju, bahwa anjing 
adalah binatang berbulu dan berkaki empat. Secara konotatif, banyak orang 
yang menganggap anjing sebagai binatang piaraan yang setia, bersahabat 
dan panjang ingatan. Tetapi untuk orang-orang lainnya, perkataan anjing 
mengkonotasikan binatang yang menakutkan dan berbahaya.  
Jadi gangguan semantik bersangkutan dengan pesan komunikasi yang 
kadang pengertiannya menjadi rusak. Gangguan semantik tersaring ke 
dalam pesan melalui penggunaan bahasa. Kekacauan mengenai pengertian 
suatu istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator akan lebih 
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banyak menyebabkan gangguan semantik dalam pesannya. Gangguan 
semantik terjadi dalam salah pengertian. 

Pada hakikatnya orang-orang yang terlibat dalam komunikasi 
menginterpretasikan bahasa yang menyalurkan suatu pesan dengan 
berbagai cara. Karena itu, mereka mempunyai pengertian yang berbeda 
pula. Seorang komunikan mungkin menerima suatu pesan dengan jelas 
sekali, baik secara mekanik maupun secara fonetik --secara fisik berlaku 
dengan keras dan jelas-- tetapi disebabkan kesukaran pengertian (gangguan 
semantik) komunikasi menjadi gagal. 

 
 
 

C. Kepentingan 
Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam 

menanggapi atau menghayati suatu pesan. Orang akan hanya 
memperhatikan perangsang yang berhubungan dengan kepentingannya. 
Apabila kita tersesat dalam hutan dan beberapa hari tidak menemui 
makanan sedikitpun, maka kita akan lebih memperhatikan perangsang-
perangsang yang mungkin dapat dimakan daripada yang lain-lainya. 
Andaikata dalam situasi demikian kita dihadapkan pada pilihan antara 
makanan dan sekantong berlian, maka pastilah kita akan memilih makanan. 
Berlian barulah akan diperhatikan kemudian. Kepentingan bukan hanya 
mempengaruhi perhatian kita. Tapi, juga menentukan daya tanggap, pikiran 
dan tingkah laku kita terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian 
atau bertentangan dengan suatu kepentingan. 

Setiap peraturan yang dikeluarkan, apakah itu mengenai 
perburuhan, perkawinan, kurikulum baru, dan sebagainya, ada saja pihak-
pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang berkepentingan biasanya tidak 
mengajukan tanggapan dengan alasan yang sungguh-sungguh, namun 
seringkali mengetengahkan argumentasi dan alasan tersembunyi (disguised 
argumentation and reasons). 

 
D. Motivasi Terpendam 

Motivation atau motivasi akan mendorong seseorang berbuat 
sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan dan 
kekurangannya. 
Keinginan, kebutuhan dan kekurangan seseorang berbeda dengan orang 
lainnya, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga 
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karenanya motivasi itu berbeda dalam intensitasnya. Demikian pula 
intensitas tanggapan seseorang terhadap suatu komunikasi. 

Semakin sesuai suatu komunikasi dengan motivasi seseorang maka 
bertambah besar pula kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan 
baik oleh pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, komunikan akan 
mengabaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan motivasinya. 
Dalam pada itu seringkali pula terjadi seorang komunikator tertipu oleh 
tanggapan komunikan yang seolah-olah tampaknya khusu’ (attentive) 
menanggapinya, sungguhpun pesan komunikasi tidak bersesuaian dengan 
motivasinya. Tanggapan semu dari komunikan itu tentu mempunyai 
motivasi terpendam. Mungkin sekali seorang pegawai seolah-olah 
menanggapi komunikasi dari atasannya secara attentive, kendati pun ada 
yang tidak disetujuinya. Hal itu dilakukannya mungkin sekali lantaran si 
pegawai berkeinginan naik pangkat dan ingin menyenangkan hati atasannya. 

 
E. Prasangka 

Prejudice atau prasangka merupakan salah satu rintangan atau 
hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi. Karena, orang yang 
mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan 
menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Dalam 
prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar 
syakwasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Emosi seringkali 
membutakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata 
bagaimanapun. Oleh karena, sekali prasangka itu sudah menghunjam, maka 
seseorang tidak akan dapat berpikir secara obyektif dan segala apa yang 
dilihatnya selalu akan dinilai secara negatif. Sesuatu yang obyektif pun akan 
dinilai negatif. Prasangka bukan saja dapat terjadi terhadap suatu ras, 
seperti sering kita dengar, melainkan juga terhadap agama, pendirian politik 
dan kelompok. Pendek kata, suatu perangsang yang dalam pengalaman 
pernah memberi kesan yang tidak enak.  

Contoh, seorang politikus yang di suatu tempat mengemukakan 
suatu analisis yang ternyata meleset, akan ditanggapi dengan penuh 
prasangka apabila ia kembali berpidato di tempat tersebut. Contoh lainnya 
dari sebuah eksperimen. Dua kelompok sekolah dilatih untuk suatu 
pertunjukan. Kelompok pertama terdiri dari anak-anak orang kaya, 
sedangkan kelompok kedua dari anak-anak buruh rendahan. Kelompok 
kedua dilatih sedemikian rupa sehingga tidak ada kesalahan. Sementara 
kelompok pertama disengaja untuk membuat kesalahan. Setelah 
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pertunjukan selesai, para penonton diminta menilai kelompok mana yang 
membuat kesalahan. Kebanyakan menjawab bahwa anak-anak buruh 
rendahan yang berbuat kesalahan paling banyak. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam menilai sesuatu pun berlaku rasa simpati dan tidak simpati, 
like and dislike, terdapat prasangka bahwa anak-anak orang kaya tak dapat 
berbuat lebih banyak kesalahan daripada anak buruh rendahan. 
Faktor kepentingan dan prasangka merupakan hambatan yang paling berat. 
Sebab, usaha yang paling sukar bagi seorang komunikator ialah mengadakan 
komunikasi dengan orang-orang yang jelas tidak menyenangi komunikator, 
atau menyajikan pesan komunikasi yang berlawanan dengan fakta atau 
isinya yang mengganggu suatu kepentingan. 

Apabila seseorang dikonfrontasikan dengan suatu bentuk 
komunikasi yang tidak disukainya karena mengganggu kedudukan atau 
kepentingannya, maka orang tersebut biasanya mencemooh komunikasi 
tersebut atau mungkin pula mengelakkan dan secara acuh tak acuh 
mendiskreditkan pesan komunikasi sebagai hal yang sulit dimengerti. 
Gejala mencemooh dan mengelakkan suatu komunikasi untuk kemudian 
mendiskreditkan atau menyesatkan pesan komunikasi dinamakan evasion of 
communication. E. Cooper dan M. Johada mengemukakan beberapa jenis 
evasi: 
* Menyesatkan pengertian (understanding derailed). Ini merupakan 
kebiasaan orang untuk menyesatkan pengertian dari suatu pesan 
komunikasi. Jika seorang kepala bagian dari suatu jawatan atau perusahaan 
menyerukan kepada seorang pegawainya untuk bekerja lebih giat dengan 
jalan masuk kantor dan pulang pada waktu yang telah ditetapkan, maka 
komunikasinya itu mungkin dianggap sebagai usaha untuk mencari muka 
atau ambisi dalam mengejar kedudukan. Segala sesuatu diberi interpretasi 
sesuai dengan selera perasaannya. 
* Mencacatkan pesan komunikasi (message made invalid). Sebagai contoh, 
apabila A adalah seorang yang tidak disenangi B, dan B mengatakan kepada 
C, bahwa A ditegur oleh bapak kepala, maka C mungkin mengatakan kepada 
D, bahwa A dimarahi oleh bapak kepala. D yang juga tidak menyenangi A 
mungkin meneruskan pesan komunikasinya kepada E, bahwa A diskors. E 
yang juga tidak senang akan A, mungkin pula bercerita lagi, bahwa A 
diberhentikan dari pekerjaannya. 
* Mengubah kerangka referensi (Changing frame of reference). Kebiasaan 
mengubah kerangka referensi menunjukkan seseorang menanggapi 
komunikasi dengan diukur oleh kerangka referensi sendiri. Bila ia 
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meneruskan pesan komunikasi itu maka ia memberi warna kepada pesan 
komunikasi itu menurut kerangka referensinya sendiri. Seorang agamawan 
dan seorang nasionalis akan melihat Pancasila dari sudut frame of reference-
nya masing-masing. 
Setelah memahami faktor apa saja yang dapat menghambat, perlu pula kita 
memperhatikan faktor penunjang komunikasi yang efektif.  

Pakar komunikasi Wilbur Schramm mengungkapkan apa yang ia 
sebut "the condition of success in communication", yakni kondisi yang harus 
dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan mampu membangkitkan 
tanggapan yang kita kehendaki. Kondisi-kondisi tersebut dapat dipaparkan 
sebagai berikut: 
1) Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat menarik perhatian komunikan. 
2) Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, 
dengan harapan sama-sama mengerti. 

3) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 
menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan 
tersebut. 

4) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh 
kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan 
berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang 
dikehendaki.  
Melihat kondisi-kondisi pendukung model Wilbur Schramm, agar 

komunikasi berjalan efektif, seorang komunikator harus memulai dengan 
meneliti sedalam-dalamnya tujuan komunikan dan mengapa "know your 
audience" merupakan ketentuan utama dalam komunikasi. Seorang 
komunikator mesti mengetahui: timing yang tepat untuk suatu pesan, 
bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti, sikap dan 
nilai yang harus ditampilkan agar efektif, dan jenis kelompok di mana 
komunikasi akan dilaksanakan. 

Dari sisi komponen komunikan, seseorang dapat dan akan 
menerima sebuah pesan hanya kalau terdapat empat kondisi berikut ini 
secara simultan: pertama, ia dapat dan benar-benar mengerti pesan 
komunikasi. Kedua, pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa 
keputusannya itu sesuai dengan tujuannya. Ketiga, pada saat ia mengambil 
keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu bersangkutan dengan 
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kepentingan pribadinya. Dan keempat, ia mampu untuk menepatinya baik 
secara mental maupun secara fisik. 

Masih dari sisi komponen komunikan, Chester I. Barnard dalam 
bukunya yang berjudul Effective Public Relations mengemukakan fakta-fakta 
fundamental yang perlu diingat oleh komunikator, antara lain: 
1) Bahwa komunikan terdiri dari orang-orang yang hidup, bekerja, dan 

bermain satu sama lain dalam jaringan lembaga sosial. Karena itu, 
setiap orang adalah subyek bagi berbagai pengaruh, di antaranya 
adalah pengaruh dari komunikator. 

2) Bahwa komunikan membaca, mendengarkan, dan menonton 
proses komunikasi yang menyajikan pandangan hubungan pribadi 
yang mendalam. 

3) Bahwa tanggapan yang diinginkan komunikator dari komunikan 
harus menguntungkan bagi komunikan; kalau tidak, maka ia tidak 
akan memberikan tanggapan. 

4) Kemudian dari sisi komunikator, untuk melaksanakan komunikasi 
yang efektif, terdapat dua faktor penting pada diri komunikator, 
yakni kepercayaan kepada komunikator (source credibilily) dan 
daya tarik komunikator (source attractiveness). Kedua hal ini dilihat 
dari sudut pandang posisi komunikan yang akan menerima pesan: 

5) Hasrat seseorang untuk memperoleh suatu pernyataan yang benar. 
Jadi komunikator mendapatkan kualitas komunikasinya sesuai 
dengan kualitas sampai di mana ia memperoleh kepercayaan dari 
komunikan berkat apa yang dinyatakannya. 

6) Hasrat seseorang untuk menyamakan dirinya dengan komunikator 
atau bentuk hubungan lain dengan komunikator yang secara 
emosional memuaskan. Jadi komunikator akan sukses dalam 
komunikasinya, bila ia berhasil memikat perhatian komunikan. 
Penjelasan secara agak lengkap dapat penulis sampaikan berikut 

ini. Kepercayaan kepada komunikator (source credibility). Bahwa 
kepercayaan kepada komunikator ditentukan oleh keahliannya dan layak-
tidaknya ia dipercaya. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang 
besar akan dapat meningkatkan daya perubahan sikap, sedang kepercayaan 
yang kecil akan mengurangi daya perubahan yang menyenangkan. Bila 
komunikator lebih dikenal dan disenangi oleh komunikan, maka komunikan 
akan lebih mudah mengubah kepercayaannya ke arah yang dikehendaki 
komunikator. Kepercayaan kepada komunikator mencerminkan bahwa 
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pesan yang diterima komunikan dianggap benar dan sesuai dengan 
kenyataan empiris. 

Selain itu, pada umumnya diakui, bahwa pesan yang 
dikomunikasikan mempunyai daya pengaruh yang lebih besar apabila 
komunikator dianggap sebagai seorang ahli. Keahliannya bisa saja khas atau 
bersifat umum, karena pendidikan yang lebih baik, status sosial atau jabatan 
profesi yang lebih tinggi. Untuk memperoleh kepercayaan yang sebesar-
besarnya, komunikator bukan saja mesti mempunyai keahlian, mengetahui 
kebenaran, tetapi harus pula cukup obyektif dalam memotivasikan apa yang 
diketahuinya. 

Mengenai daya tarik komunikator (source attractiveness). Seorang 
komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan 
sikap melalui mekanisme daya tarik, jika pihak komunikan merasa bahwa 
komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini 
secara memuaskan. Misalnya, komunikator dapat disenangi atau dikagumi 
sedemikian rupa, sehingga pihak komunikan akan menerima kepuasan dari 
usaha menyamakan diri dengannya melalui kepercayaan yang diberikan. 
Atau, komunikator dapat dianggap mempunyai persamaan dengan 
komunikan, sehingga komunikan bersedia tunduk kepada pesan yang 
dikomunikasikan komunikator. 

Byrne telah melakukan demonstrasi bahwa komunikan menyenangi 
komunikator, apabila ia merasa adanya kesamaan antara komunikator 
dengan komunikan. Khusushya kesamaan ideologi lebih penting daripada 
kesamaan demografi. Tampaknya ada kecenderungan yang kuat pada 
orang-orang untuk menyukai orang lain, kalau mereka merasa, bahwa orang 
lain tadi mengambil bagian dalam kepercayaannya. 

Adalah faktor perasaan yang sama dengan komunikator yang 
terdapat pada komunikan yang akan menyebabkan komunikasi berjalan 
sukses dan efektif. Sikap komunikator yang berusaha menyamakan diri 
dengan komunikan akan menimbulkan simpati komunikan kepada 
komunikator. 
Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasinya, kalau ia 
menyesuaikan komunikasinya dengan the image dari komunikan, yaitu 
memahami kepentingannya, kebutuhannya, kecakapannya, pengalamannya, 
kemampuan berpikirnya, kesulitannya, dan sebagainya. Singkat kata, 
komunikator harus mampu menjaga kesemestaan alam mental yang 
terdapat pada komunikan, yang oleh Prof. Hartley disebut "the image of 
other". 
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Prinsip-prinsip efektivitas komunikasi dapat pula diturunkan dari 
model teori pergaulan sosial (Thibaut et al., 1986). Teori pergaulan sosial 
menekankan bahwa kita mengembangkan hubungan apabila manfaatnya 
lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Teori tersebut cenderung 
menjelaskan kecenderungan manusia untuk mencari keuntungan atau 
manfaat dengan mengeluarkan biaya sesedikit mungkin. Kebanyakan dari 
kita mempunyai harapan dalam suatu hubungan. Apabila harapan 
terlampaui, maka akan mengalami kepuasan. Sebagai contoh, manusia 
merasa puas jika mendapat manfaat lebih besar daripada apa yang semula 
diharapkan. Apabila harapan tidak terpenuhi maka mereka akan mengalami 
ketidak-puasan.  

Dengan melihat sisi hambatan dan pendukung komunikator dan 
komunikan, untuk mencapai komunikasi yang efektif, terutama 
komunikator, haruslah memperhatikan sembilan syarat berikut: 
1. Menguasai ragam komunikasi. Mulai dari menulis sampai 

berbicara. Teknik komunikasi yang dipakai bergantung pada siapa 
yang dihadapi. Penguasaan ragam komunikasi tersebut untuk 
meminimalisasi terjadinya ketidak-tepatan dalam memakai cara 
berkomunikasi. 

2. Bersikap empati. Memposisikan diri Anda dalam situasi yang 
dialami oleh orang lain. Dengan cara ini kita mampu lebih bersikap 
obyektif dalam berkomunikasi. 

3. Terbuka. Dalam artian, bersedia untuk dikoreksi kalau hal yang 
disampaikan memang keliru. Dan siap meminta maaf kalau terbukti 
salah. 

4. Fleksibel. Anda tidak harus melulu serius dengan pembawaan gaya 
yang formal dan sekali-sekali Anda boleh memakai gaya informal 
dengan selipan rasa humor agar terlihat lebih santai dan fresh.  

5. Lugas dan ringkas. Pergunakan kata yang to the point dan diringkas 
sepadat mungkin dalam susunan kata yang pendek. Pemakaian 
kata-kata yang bertele-tele membuat komunikasi membosankan. 

6. Memahami komunikasi non-verbal. Ya, Anda perlu tahu gestur 
tubuh dari komunikan. Terkadang bahasa tubuh jauh lebih 
bermakna ketimbang bahasa  verbal karena sulit dimanipulasi. 

7. Pendengar yang baik. Apakah Anda menyimak dengan saksama 
manakala rekan Anda berbicara? Pastikan Anda bisa melakukan hal 
tersebut. 
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8. Konsisten. Tidak plin-plan dan mengubah begitu saja apa yang 
sudah diucapkannya. “Saiki dele, sesuk tempe (hari in kedelai, 
besok tempe),” kata orang Jawa. 

9. Egaliter. Menghilangkan sekat-sekat pembatas yang mungkin 
muncul. Mulai dari struktur formal (atasan-bawahan) sampai aspek 
kultural.  
Selain sembilan syarat tersebut, komunikator harus pula 

memahami lima aspek dalam membangun komunikasi yang efektif, masing-
masing: 
1. Kejelasan (clarity). Bahasa maupun informasi yang disampaikan 

harus jelas. Kalau kita banyak menggunakan kata ini, anu, dan 
sejenisnya, maka akan menyebabkan ketidak-jelasan terkait dengan 
pesan yang ingin disampaikan. Hal ini akan menyebabkan 
munculnya salah tafsir dan salah persepsi.  

2. Ketepatan (accuracy). Bahasa dan informasi yang ingin disampaikan 
harus benar-benar akurat dan tepat. Bahasa yang digunakan harus 
sesuai dan informasi yang disampaikan harus benar. Arti kata, 
sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Bisa saja 
informasi yang ingin kita sampaikan belum tentu kebenarannya, 
namun apa yang kita sampaikan benar-benar apa yang memang 
kita ketahui. Inilah yang dimaksud akurat. 

3. Konteks (context). Bahasa dan informasi yang disampaikan harus 
sesuai dengan kondisi dan lingkungan di mana komunikasi itu 
terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan informasi yang jelas 
dan tepat, tapi karena konteksnya tidak tepat maka reaksi yang kita 
terima tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Alur (flow). Keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat 
penting dalam menjalin komunikasi yang efektif. Sewaktu kita 
meminjam uang misalkan, kita cenderung mengajukan kesulitan-
kesulitan kita sebelum kita menyampaikan maksud untuk 
meminjam uang. Mungkin begitu pula pada saat kita pertama kali 
menyampaikan perasaan jatuh cinta pada seseorang.  

5. Budaya (culture). Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan 
informasi, namun juga tata krama atau etika. Bersalaman dengan 
satu tangan untuk orang Sunda mungkin terkesan kurang sopan, 
tapi untuk orang dari etnis lain barangkali suatu hal yang biasa.  
Dalam bahasa yang sedikit berbeda, Spitzberg dan Cupach (1989) 

menjelaskan bahwa agar komunikasi efektif dapat menerapkan model 
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kompetensi. Model ini menawarkan lima kualitas efektivitas: kepercayaan 
diri, kebersatuan, manajemen interaksi, daya pengungkapan, dan orientasi 
ke pihak lain. 

Kelima hal yang menentukan kualitas komunikasi yang efektif itu 
dapat dideskripsikan berikut. Ihwal kepercayaan diri. Komunikator yang 
secara sosial memiliki kepercayaan bersikap santai, tidak kaku, fleksibel 
dalam suara dan gerak tubuh, tidak terpaku pada nada suara tertentu dan 
gerak suara tertentu. Sosok yang santai, menurut riset, mengkomunikasikan 
sikap terkendali, status serta kekuatan. Ketegangan, kekakuan serta 
kecanggungan mengisyaratkan ketidak-mampuan mengendalikan orang lain 
atau ia berada dalam kendali pihak luar. 

Kemudian soal kebersatuan. Kebersatuan mengacu pada 
penggabungan antara komunikator dan komunikan, terciptanya rasa 
kebersamaan dan kesatuan. Komunikator yang memperlihatkan 
kebersatuan mengisyaratkan minat dan perhatian yang sama. Bahasa yang 
menunjukkan kebersatuan umumnya ditanggapi secara positif. Kebersatuan 
menyatukan komunikator dan komunikan. Secara non-verbal, kebersatuan 
dapat diwujudkan dengan memelihara kontak mata, kedekatan fisik serta 
sosok tubuh yang terbuka yang meliputi gerak tubuh yang dipusatkan pada 
orang yang sedang diajak berinteraksi, pandangan yang terfokus, tersenyum 
dan perilaku lain yang mengisyaratkan minat komunikator untuk 
berinteraksi dengan komunikan. 
Kebersatuan dikomunikasikan secara verbal dengan berbagai cara. Misalnya 
menyebut nama lawan bicara, memberikan umpan balik yang relevan, 
menggunakan kata ganti yang mencakup baik pembicara maupun 
pendengar, memusatkan perhatian pada kata-kata lawan bicara, serta 
menghargai pembicaraan orang lain. 

Selanjutnya manajemen interaksi. Manajemen interaksi 
menekankan pada kedua pihak, masing-masing berkontribusi dalam 
keseluruhan komunikasi. Menjaga peran sebagai pembicara dan pendengar, 
melalui gerakan mata, ekspresi vokal, gerakan tubuh dan wajah yang sesuai, 
saling memberikan kesempatan untuk berbicara merupakan keterampilan 
manajemen interaksi. Penting untuk menyampaikan pesan verbal dan non-
verbal yang saling berkesesuaian dan saling memperkuat. 

Pemantauan diri berhubungan secara integral dengan manajemen 
interaksi interpersonal. Pemantauan diri merupakan manipulasi citra yang 
ditampilkan kepada pihak lain. Pemantauan diri yang cermat selalu 
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menyesuaikan perilaku mereka menurut umpan balik dari pihak lain untuk 
mendapatkan efek yang paling menyenangkan.  

Berikutnya daya pengungkapan atau ekspresi. Daya pengungkapan 
atau ekspresi menekankan pada keterampilan mengkomunikasikan 
keterlibatan tulus dalam interaksi interpersonal. Daya ekspresi sama dengan 
keterbukaan dalam hal penekanannya pada keterlibatan. Contohnya 
ekspresi bertanggung-jawab atas pikiran dan perasaan, mendorong umpan 
balik yang relevan, dan keterbukaan pada orang lain. 

Dan terakhir, orientasi ke pihak lain. Orientasi mengacu pada 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan komunikan selama terjadi 
interaksi. Orientasi tersebut mencakup pengkomunikasian perhatian dan 
minat terhadap apa yang dikatakan komunikan. Komunikator yang 
berorientasi pada pihak lain melihat situasi dan interaksi dari sudut pandang 
lawan bicara dan menghargai perbedaan pandangan. Ketika cara, aspek dan 
model kompetensi tersebut dapat terpenuhi dalam proses komunikasi, 
maka proses komunikasi yang efektif dapat terlaksana dengan baik selain 
juga tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor manusianya. (*) 
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CITRA DIRI DAN KEPEKAAN SOSIAL 
 

 
Sistem komunikasi antar-personal sangat efektif untuk 

mempengaruhi sikap komunikan yang diinginkan oleh komunikator. Untuk 
memperoleh hasil yang diharapkan maka dalam proses komunikasi harus 
ada kesamaan antara komunikan dengan komunikator. Sebagaimana 
dikatakan oleh Evert M. Rogers dalam teori Homophily, bahwa Homophily 
adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat di mana pihak  
yang berinteraksi memiliki kesamaan dalam beberapa hal, antara lain 
kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan kepentingan.   
Apabila di pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi sudah terbentuk 
kesamaan, selanjutnya untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka 
pesan yang akan disampaikan komunikator haruslah cocok dengan frame of 
reference, yakni pengalaman dan pengertian yang pernah didapat 
komunikan. Seperti apa yang pernah disampaikan Wilbur Schramm bahwa 
kondisi yang harus dipenuhi apabila kita menginginkan agar suatu pesan 
membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki maka haruslah memenuhi 
syarat sebagai berikut: 

1) Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga 
dapat menarik perhatian komunikan. 

2) Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju pada 
pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga 
sama-sama mengerti. 

3) Pesan mesti mampu membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan 
dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan 
sendiri. 

4) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan 
yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada 
saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.   
Dari hal-hal tadi, pada saat akan memulai komunikasinya, seorang 

komunikator harus memperhatikan semua faktor tersebut, selain juga harus 
pandai berempati dengan komunikannya. Syarat ini mutlak harus dipenuhi 
oleh komunikator apabila ia menginginkan komunikasi berjalan lancar, 
efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. 
   Kemudian yang penting pula dalam komunikasi adalah bagaimana 
caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan 
dampak atau efek tertentu terhadap komunikan. Dampak itu sendiri dapat 
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diklasifikasikan menurut kadarnya, yaitu dampak kognitif, dampak yang 
timbul pada komunikan yang menyebabkan komunikan menjadi tahu atau 
meningkat intelektualnya. Kemudian dampak afektif, yaitu dampak yang 
lebih tinggi daripada dampak kognitif, di sini diharapkan komunikan sampai 
tergerak hati. Dan dampak behavioral, dampak yang timbul pada komunikan 
dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. 
  Sedangkan komunikasi kelompok (group communication) termasuk 
komunikasi tatap muka, karena komunikator dan komunikan berada dalam 
situasi saling berhadapan dan saling intensif melihat. Komunikasi kelompok 
adalah komunikasi dengan sejumlah komunikan. Karena jumlah komunikan 
itu menimbulkan konsekuensi. Jenis ini diklasifikasikan menjadi kelompok 
kecil dan kelompok besar. 

Dasar pengklasifikasian ini bukan dihitung secara matematis, 
melainkan kesempatan komunikan dalam penyampaian tanggapanya. 
Komunikan kelompok kecil bersifat rasional, komunikan dalam menghadapi 
persoalan lebih menggunakan pikiran daripada perasaan. Tetapi kelompok 
besar lebih bersifat emosional, lebih-lebih jika komunikannya heterogen, 
beragam dalam usia, pekerjaan, pendidikan, agama, pengalaman, dan 
sebagainya. Dalam situasi seperti ini biasanya terjadi wabah mental.  

Komunikasi personal atau antar-personal dapat saja berlangsung 
dalam komunikasi kelompok. Hal ini mengacu pada pendapat Riyono 
Pratikno (1997: 58), bahwa komunikasi kelompok adalah interaksi tatap 
muka dari tiga individu atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui 
sebelumnya, seperti berbagi informasi, pemecahan masalah, yang anggota-
anggotanya dapat mengingat karateristik anggota lainnya. 

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi tatap muka yang 
jumlah anggota-anggotanya terbatas dan komunikator dapat melakukan 
komunikasi antar-pribadi dengan anggota kelompoknya dan bertatap muka 
secara intensif dengan komunikannya. Efek komunikasi ini berhubungan 
dengan persepsi terhadap komunikatornya. 

Untuk memperjelas pemahaman kita tentang komunikasi personal, 
dapatlah kita bandingkan dengan komunikasi massa yang bertumpu pada 
konsep komunikasi bermedia (mediated communication). Ada perbedaan 
esensial di antara keduanya. Dalam komunikasi interpersonal, kontak tatap 
muka itu memungkinkan adanya hubungan langsung di antara komunikator 
dan komunikan. Sedangkan pada komunikasi bermedia ada perantaraan --
seperti surat kabar harian, majalah, buku, pesawat televisi, atau radio-- 
antara sumber dan penerima pesan. Konsekuensinya, sumber pesan 
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(pengarang, produser, pembuat berita dan sebagainya) tetap tinggal sebagai 
sebuah sumber yang berada di luar jangkauan komunikan. Mereka tidak 
saling membagi kombinasi peran sumber dan penerima sebagaimana 
bilamana mereka melakukan komunikasi personal. Orang pun 
menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal dan komunikasi massa 
merupakan proses fenomena yang berlainan secara fundamental. 

Kemudian untuk menunjukkan karakteristik perbedaan antara 
komunikasi interpersonal dan komunikasi bermedia (massa) dapat disimak 
pada tabel berikut: 

  
Perbedaan Komunikasi Interpersonal dan Komunikasi Bermedia  

Karakteristik Saluran interpersonal Saluran media massa 

1. Arus pesan 
2. Konteks 

komunikasi 
3. Tingkat umpan 

balik yang terjadi 
4. Kecepatan 

jangkauan 
audience yang 
besar 

5. Efek yang mungkin 
terjadi 

Cenderung 2 arah 
Tatap muka 
Tinggi 
Relatif lambat 
 
Perubahan sikap 

Cenderung serarah 
Melalui media 
Rendah 
Relatif cepat 
 
Penambahan 
pengetahuan 

Sumber: (Eduard Depari, 1996:16) 
 

Mengacu pada tabel di atas bahwa dalam komunikasi 
interpersonal, yang menjadi saluran maupun sumber komunikasi adalah 
pemrakarsa komunikasi. Saluran media massa adalah semua alat penyampai 
pesan-pesan yang melibatkan mekanisme untuk mencapai audience yang 
luas dan tidak terbatas. Surat kabar, radio, film dan televisi merupakan alat 
yang memungkinkan sumber informasi menjangkau audience dengan 
jumlah yang besar dan tersebar luas. 
Sedangkan teori yang menunjukkan karakteristik (kelebihan/kekurangan) 
komunikasi bermedia dan komunikasi interpersonal, adalah sebagai berikut: 
a) Teori peluru/jarum suntik. Teori ini dibangun berdasarkan anggapan 

bahwa media massa merupakan senjata yang ampuh buat 
menembakkan peluru kepada sasarannya. Akibat tindakan ini dapat 
dirasakan secara langsung oleh sasaran tindakan tersebut. Hal ini sama 
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dengan teori jarum suntik yang juga dibangun atas dasar anggapan 
bahwa audience media massa mempunyai pengaruh terhadap audience 
secara langsung, segera dan sangat menentukan. Teori peluru dan teori 
jarum suntik ini menganggap audience bersikap pasif serta tidak mampu 
berpikir lain, secara otomatis terikat pada kelompok walaupun terikat 
pada media massa. 

b) Teori Pencarian Informasi. Teori ini berfokus pada perilaku pencarian 
informasi oleh seseorang dan berusaha untuk mengindentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan demikian teori ini 
memindahkan fokus penelitian dari komunikator/pesan kepada 
penerima.  

Dengan melihat kedua teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa teori 
jarum suntik atau teori peluru merupakan teori yang berkaitan dengan 
model komunikasi bermedia. Media dianggap sebagai senjata yang ampuh 
untuk memberikan informasi pada komunikan, sehingga diharapkan 
komunikan akan bertambah pengetahuan setelah mengetahui informasi 
yang disampaikan melalui media tersebut. 

Sedangkan teori pencarian informasi merupakan teori yang 
berkaitan dengan model komunikasi interpersonal, misalkan petani aktif 
mencari informasi dan bertukar informasi dengan sesama petani lainnya 
mengenai masalah-masalah pertanian. Diharapkan, dengan bertambahnya 
pengetahuan mereka, maka akan dapat memperoleh hasil pertanian yang 
lebih meningkat. 
Menurut Lunandi (1994), ada empat aspek yang mempengaruhi komunikasi 
interpersonal, yaitu citra diri (self-image), citra pihak lain (the image of the 
others), lingkungan fisik, dan lingkungan sosial.  

Bagaimana penjelasan keempat aspek tersebut? Kita mulai dari 
citra diri (self-image). Setiap manusia mempunyai gambaran tertentu 
mengenai dirinya, status sosialnya, kelebihan dan kekurangannya. 
Gambaran itulah yang menjadi penentu bagi apa yang dilihatnya, 
didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di 
sekitarnya. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi 
orang. Manusia belajar menciptakan citra diri melalui hubungannya dengan 
orang lain, terutama manusia lain yang penting bagi dirinya. Seperti ayah-
bunda, guru, dan atasan. Melalui kata-kata ataupun komunikasi tanpa kata 
(perlakuan, pandangan mata dan sebagainya) dari orang lain ia mengetahui 
apakah dirinya dicintai ataukah dibenci, dihormati ataukah diremehkan, 
dihargai ataukah direndahkan. Citra diri sebagai seseorang yang lemah akan 
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terlihat pada komunikasinya dengan orang lain. Sukar berbicara bebas, sulit 
mengatakan isi hati dan pikiran, ataupun yang terjadi sebaliknya. 

Lalu citra pihak lain (the image of the others). Selain citra diri, citra 
pihak lain juga menentukan cara dan kemampuan orang berkomunikasi. 
Pihak lain, yakni orang yang diajak berkomunikasi, mempunyai gambaran 
khas bagi dirinya. Kadang  dengan orang yang satu komunikasi berjalan 
lancar, jelas, dan tenang. Dengan orang yang lain lagi tahu-tahu jadi gugup, 
sukar menemukan kata-kata yang tepat dan bingung. Ternyata pada saat 
berkomunikasi itu dirasakan campur tangan ataupun umpan balik antara 
citra diri dan citra pihak lain. 

Selanjutnya lingkungan fisik. Faktor ini punya pengaruh terhadap 
komunikasi. Bagaimana juga orang yang suka berteriak pada waktu berada 
di rumah sendiri, ia lebih banyak berbisik di tempat beribadah. Sekalipun 
orang diajak berkomunikasi itu sama (misal anak sendiri). Di tempat kerja, ia 
berkomunikasi dengan gaya lain. Memang tingkah laku manusia berbeda 
dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena setiap tempat mempunyai 
norma sendiri yang harus ditaati. 
Dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan proses komunikasi yang 
terjadi pada situasi ataupun orangnya. Situasi atau orang yang berbeda akan 
menyebabkan terjadinya proses komunikasi yang berbeda pula. Pakaian, 
tingkah laku dan bahasa pada jamuan para cendekiawan di hotel besar tentu 
tidak sama dengan yang dipakai pada pesta pernikahan pembantu rumah 
tangga di kampung. Perlu dikemukakan, sebagaimana lingkungan (fisik dan 
sosial) mempengaruhi tingkah laku dan cara berkomunikasi, setiap orang 
harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan tempat berada, memiliki 
kemahiran untuk membedakan lingkungan yang satu dengan lingkungan 
yang lain. 

Amat penting bagi kita untuk memahami garis-garis atraksi dan 
penghindaran dalam sistem sosial agar mampu diramalkan dari mana pesan 
akan muncul, kepada siapa pesan itu akan mengalir dan lebih dalam lagi 
bagaimana pesan akan diterima. Berarti dengan mengetahui siapa tertarik 
kepada siapa atau siapa menghindari siapa, seseorang dapat meramalkan 
arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin seseorang tertarik 
kepada orang lain bertambah besar kecenderungan seseorang 
berkomunikasi dengan orang tersebut. Kesukaan kepada orang lain, sikap 
positif dan daya tarik seseorang disebut sebagai atraksi interpersonal. 
Sebagai seorang komunikator kita tentu berharap dapat memperoleh 
kepercayaan dari komunikan dalam komunikasi interpersonal.  
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Philip Kotler (2000) menjelaskan adanya tiga faktor yang melandasi 
kredibilitas komunikator, yaitu: 

a. Keahlian. 
Keahlian merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh 

komunikator untuk mendukung pesan yang disampaikan. Contoh, 
apabila seorang akunting membicarakan masalah keuangan perusahaan 
akan lebih dipercaya dibandingkan yang berbicara adalah bagian 
humas. 
b. Kelayakan untuk dipercaya. 

Kelayakan untuk dipercaya berkaitan dengan anggapan atas tingkat 
obyektivitas dan kejujuran sumber pesan itu. Teman lebih dipercaya 
dibandingkan orang yang belum dikenal, dan orang yang tidak dibayar 
untuk merekomendasikan sesuatu dianggap lebih dapat dipercaya 
ketimbang orang yang dibayar. 
c. Kemampuan untuk disukai. 

Kemampuan untuk disukai menunjukkan daya tarik sumber di mata 
komunikan. Sifat-sifat seperti terus terang, humoris, dan apa adanya 
membuat komunikator lebih disukai. 
Kelayakan untuk dipercaya adalah paling utama dari ketiga hal tersebut. 
Bila seseorang memiliki sikap yang positif terhadap komunikator dan 
pesan, atau sikap yang negatif terhadap keduanya, maka terjadilah 
keadaan yang dinamakan keadaan kongruen. Perubahan sikap akan 
terjadi searah dengan bertambahnya jumlah kesesuaian antara kedua 
evaluasi tersebut. Prinsip kongruen menjelaskan bahwa komunikator 
dapat menggunakan citra baiknya untuk mengurangi sikap negatif 
terhadap suatu pesan tetapi dalam proses tersebut komunikator 
mungkin kehilangan penghargaan dari komunikan. 
Dalam melakukan komunikasi interpersonal terdapat beberapa aspek 

yang harus diperhatikan agar komunikasi berlangsung secara efektif. 
Menurut De Vito (1997), agar komunikasi berlangsung secara efektif, 
beberapa teknik yang harus diperhatikan oleh para pelaku komunikasi 
interpersonal tersebut, antara lain: 
a.  Keterbukaan (openness). 

Keterbukaan dapat dipahami sebagai keinginan untuk membuka diri 
dalam rangka berinteraksi dengan orang lain. Kualitas keterbukaan 
mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi, yaitu komunikator 
harus terbuka pada komunikan demikian pula sebaliknya; kesediaan 
komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang 
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datang; dan mengakui perasaan, pikiran serta mempertanggung-
jawabkannya. 

b.  Empati (Emphaty). 
Empati didefinisikan oleh Henry Backrack (1976) sebagai kemampuan 
untuk merasakan hal-hal yang dirasakan orang lain. Hal ini termasuk 
salah satu cara untuk melakukan pemahaman terhadap orang lain. 
Langkah pertama dalam mencapai empati adalah menahan godaan 
untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan, dan mengkritik. Langkah 
kedua dengan mencoba mengerti alasan yang membuat orang itu 
memiliki perasaan tersebut. Ketiga, mencoba merasakan apa yang 
sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangnya. Empati dapat 
dikomunikasikan secara verbal ataupun non-verbal. 

c.  Sikap mendukung (supportiveness). 
Dukungan meliputi tiga hal. Pertama, descriptiveness, dipahami sebagai 
lingkungan yang tidak dievaluasi menjadikan orang bebas dalam 
mengucapkan perasaannya dan tidak defensif, sehingga orang tidak 
malu dalam mengungkapkan perasaannya dan tidak akan merasa 
bahwa dirinya dijadikan bahan kritikan secara terus-menerus.  
Kedua, spontanity, dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk 
berkomunikasi secara spontan dan mempunyai pandangan yang 
berorientasi ke depan, yang mempunyai sikap terbuka dalam 
menyampaikan pemikirannya. Ketiga,  professionalism dipahami 
sebagai kemampuan untuk berpikir secara terbuka (open minded). 

d.  Sikap Positif (positiveness). 
Sikap positif dalam komunikasi berarti bahwa kemampuan seseorang 
dalam memandang dirinya secara positif dan menghargai orang lain. 
Sikap positif tidak dapat lepas dari upaya mendorong menghargai 
keberadaan serta pentingnya keberadaan orang lain. Dorongan positif 
umumnya berbentuk pujian atau penghargaan, dan terdiri dari perilaku 
yang biasanya kita harapkan. 

d.  Kesetaraan (equality). 
Tidak akan pernah ada dua orang yang sama-sama setara dalam semua 
hal. Komunikasi akan efektif apabila suasananya setara. Artinya, harus 
ada pengakuan dari kedua belah pihak sama-sama berharga dan ada 
sesuatu yang akan disumbangkan. Kesamaan dalam suatu komunikasi 
akan menjadikan suasana komunikasi yang akrab. Sebab, dengan 
tercapainya kesamaan, kedua belah pihak --baik komunikan maupun 
komunikator-- akan berinteraksi secara nyaman. 
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Apabila di dalam suatu hubungan terdapat kesetaraan, maka ketidak-
sepakatan serta konflik dipandang sebagai upaya untuk lebih 
memahami perbedaan, tidak untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan 
tidak berarti menerima semua perilaku verbal dan non-verbal pihak lain 
melainkan memberikan “penghargaan positif tak bersyarat”. 
Manakala kita mampu menerapkan kelima teknik komunikasi 

interpersonal tersebut, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk 
melakukan komunikasi interpersonal yang efektif. Kemampuan ini pun akan 
menjadi salah satu modal kita untuk dapat secara efektif berkomunikasi 
dalam organisasi. (*) 
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KOMUNIKASI ORGANISASI, MODEL DAN GAYA 
 
 
A. Komunikasi Organisasi 

Dalam kultur masyarakat Indonesia umumnya, kita belum 
membiasakan diri untuk mahir membaca dan menulis. Termasuk bagaimana 
memanfaatkan tulisan secara maksimal untuk berkomunikasi dalam 
organisasi. Padahal, komunikasi memegang peran penting bagi berjalannya 
sebuah organisasi. Bila komunikasi dalam organisasi macet maka akan 
terhenti pula manajemen dan jalannya organisasi yang bersangkutan.  

Apa dan bagaimana sebenarnya pengertian komunikasi (dalam) 
organisasi itu? Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan 
berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari 
suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal adalah komunikasi 
yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada 
kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, 
produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam 
organisasi tersebut. Misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, 
dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang 
disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tapi lebih kepada 
anggotanya secara individual. 

Di dalam kehidupannya sehari-hari, manusia harus berkomunikasi. 
Artinya, manusia senantiasa memerlukan orang lain dan membutuhkan 
kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan 
suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil 
integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat.  

Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang 
melalui suatu hirarki/jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai 
tujuan yang ditetapkan atau disepakati bersama. Dari batasan tersebut 
dapat digambarkan bahwa dalam suatu organisasi mensyaratkan adanya 
suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua 
individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang jelas, 
seperti pimpinan, staf pimpinan dan karyawan. Organisasi juga 
mensyaratkan adanya pembagian kerja. Dalam arti, setiap orang dalam 
sebuah institusi, baik yang komersial maupun sosial, memiliki satu bidang 
pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya.  

Kelompok/organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan 
yang merupakan unsur penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang 
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terdiri dari pemimpin dan bawahan/karyawan. Di antara kedua belah pihak 
harus ada two-way-communications (komunikasi dua arah atau komunikasi 
timbal-balik). Untuk itu diperlukan adanya sebuah kerja sama yang 
diharapkan mampu mencapai cita-cita dan tujuan suatu organisasi. Kerja 
sama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan 
sosial/kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya 
suatu keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil 
yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang 
berkelanjutan.  

Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi 
baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi 
perusahaan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam. Namun 
begitu tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan individu-individu 
yang tergabung dalam organisasi tersebut.  

Sebelum sampai pada pemahaman komunikasi organisasi, ada 
baiknya kita ingat kembali model-model komunikasi. Dalam buku Human 
Communication, Stewart L.Tubbs dan Sylvia Moss menguraikan adanya 3 
(tiga) model dalam komunikasi:  
a) Model komunikasi linear (one-way communication). Dalam model 

ini komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan 
melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan 
interpretasi. Komunikasinya bersifat monolog. 

b) Model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model 
yang pertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan 
balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada 
dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda. Dalam arti, 
pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain 
bertindak sebagai komunikan. 

c) Model komunikasi transaksional. Dalam model ini komunikasi 
hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) 
antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa 
semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak 
dapat dikomunikasikan. 
Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi 

sebagaimana yang telah diuraikan tadi, kita dapat memberi batasan 
pengertian komunikasi dalam organisasi secara sederhana, adalah 
komunikasi antar-manusia (human communication) yang terjadi dalam 
konteks organisasi.  Dengan meminjam definisi dari Goldhaber, komunikasi 
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organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat 
hubungannya saling bergabung satu sama lain (the flow of messages within 
a network of interdependent relationships). 

Arus komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi vertikal dan 
komunikasi horisontal. Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai 
perbedaan fungsi yang sangat tegas. Ronald Adler dan George Rodman, 
dalam buku Understanding Human Communication, mencoba menguraikan 
masing-masing fungsi dari kedua arus komunikasi dalam organisasi tersebut 
sebagai berikut: 
1) Downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika 

orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan 
kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini 
untuk: a) Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction); 
b) Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk 
dilaksanakan (job rationale); c) Penyampaian informasi mengenai 
peraturan-peraturan yang berlaku (procedures and practices); d) 
Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 

2) Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan 
(subordinate) mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi 
dari bawah ke atas ini untuk: a) Penyampaian informasi tentang 
pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan; b) Penyampaian 
informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang 
tidak dapat diselesaikan oleh bawahan; c) Penyampaian saran-saran 
perbaikan dari bawahan; d) Penyampaian keluhan dari bawahan tentang 
dirinya sendiri maupun pekerjaannya. 

3) * Horizontal communication, yaitu tindak komunikasi yang berlangsung 
antar-karyawan ataupun antar-bagian yang memiliki kedudukan yang 
setara.  Fungsi arus komunikasi horisontal ini untuk: a)  Memperbaiki 
koordinasi tugas; b)  Upaya pemecahan masalah; c)  Saling berbagi 
informasi; d)  Upaya pemecahan konflik; e)   Membina hubungan melalui 
kegiatan bersama. 

4) Pada sebuah organisasi, komunikasi mengalir dari individu kepada 
individu lain secara langsung baik formal ataupun kelompok meliputi 
komunikasi ke bawah, ke atas, horisontal ataupun diagonal. Komunikasi 
tersebut disebut sebagai komunikasi interpersonal, yang merupakan 
pengaruh penting atas perilaku antar-pribadi. 

Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1985) menjelaskan bahwa 
komunikasi merupakan bagian dari fungsi organisasi. Komunikasi 
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interpersonal tidak dapat dielakkan dalam setiap fungsi organisasi sehingga 
komunikasi interpersonal merupakan suatu hal yang penting bagi 
pencapaian keberhasilan organisasi.  

Dalam suatu organisasi --baik yang berorientasi komersial maupun 
sosial-- komunikasi dalam organisasi atau lembaga akan melibatkan empat 
fungsi, yaitu: pertama, Fungsi Informatif. Di sini organisasi dapat dipandang 
sebagai suatu sistem pemrosesan informasi (information-processing 
system).  Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap 
dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. 
Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota organisasi dapat 
melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti.  

Pada dasarnya informasi dibutuhkan oleh semua orang yang 
mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang 
dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu 
kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam 
organisasi.  Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi 
tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan 
sebagainya. 

Kedua, Fungsi Regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-
peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau 
organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu 
Atasan dan Bawahan. Atasan adalah orang-orang yang berada dalam tataran 
manajemen, mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan 
semua informasi yang disampaikan. Mereka juga memiliki kewenangan 
untuk memberikan instruksi atau perintah. Dalam struktur organisasi, 
mereka ditempatkan pada lapis atas (position of authority) supaya perintah-
perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya oleh para bawahan.  
Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah atasan 
banyak bergantung pada:  

a) Keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah;  
b) Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi;  
c) Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin 

sekaligus sebagai pribadi;  
d) Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.  

Berkaitan dengan pesan (message), pesan-pesan regulatif pada 
dasarnya berorientasi pada kerja.  Artinya, bawahan membutuhkan 
kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak 
boleh untuk dilaksanakan.  
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Ketiga, Fungsi Persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, 
kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan 
yang diharapkan.  Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih 
suka mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, 
pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan 
kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering 
memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 
Keempat, Fungsi Integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran 
yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan 
secara baik.  Ada dua saluran: saluran komunikasi formal seperti penerbitan 
khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, buletin) dan laporan 
kemajuan oraganisasi; dan saluran komunikasi informal seperti 
perbincangan antar-pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan 
olahraga ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan 
menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar. 

Pada tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami 
komunikasi dalam organisasi dari dua perspektif. Pertama, Perspektif 
Kognitif.  Komunikasi, menurut Colin Cherry (salah seorang penganut 
perspektif kognitif), adalah penggunaan lambang-lambang (symbols) untuk 
mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang satu obyek atau 
kejadian.  Informasi adalah sesuatu (fakta, opini, gagasan) dari satu 
partisipan kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata atau 
lambang lainnya.  Jika pesan yang disampaikan diterima secara akurat, 
receiver akan memiliki informasi yang sama seperti yang dimiliki sender. Dan 
oleh karena itu tindak komunikasi pun terjadi.  

Perspektif Perilaku. B.F. Skinner (salah seorang pakar yang fanatis 
pada perspektif perilaku) memandang komunikasi sebagai perilaku verbal 
atau simbolik di mana sender berusaha mendapatkan satu efek yang 
dikehendakinya pada receiver. Masih dalam perspektif perilaku, FEX Dance 
menegaskan bahwa komunikasi adalah adanya satu respon melalui 
lambang-lambang verbal di mana simbol verbal tersebut bertindak sebagai 
stimuli untuk memperoleh tanggapan. Kedua pengertian komunikasi ini 
mengacu pada hubungan stimulus respon antara sender dan receiver.  
Setelah memahami pengertian komunikasi dari dua perspektif yang 
berbeda, mari kita mencoba melihat proses komunikasi dalam suatu 
organisasi.  Menurut Jerry W. Koehler dan kawan-kawan, bagi suatu 
organisasi, perspektif perilaku dipandang lebih praktis karena komunikasi 
dalam organisasi bertujuan untuk mempengaruhi penerima (receiver).  Satu 
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respon khusus diharapkan oleh pengirim pesan (sender) dari setiap pesan 
yang disampaikannya. Ketika satu pesan mempunyai efek yang dikehendaki, 
bukanlah suatu persoalan apakah informasi yang disampaikan tersebut 
merupakan tindak berbagi informasi atau tidak. 
 
B. Gaya Komunikasi (Communication style) 

Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan 
pengetahuan kepada kita ihwal bagaimana perilaku orang-orang dalam 
suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi informasi dan 
gagasan.   
Gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar-pribadi 
yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu (a 
specialized set of interpersonal behaviors that are used in a given situation). 

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku 
komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan 
tertentu dalam situasi tertentu pula.  Kesesuaian dari satu gaya komunikasi 
yang digunakan bergantung pada maksud dari pengirim (sender) dan 
harapan dari penerima (receiver).  

Menurut Steward, dalam berkomunikasi di tengah-tengah 
masyarakat, ada beberapa gaya yang sering kita jumpai, antara lain: 
a.  The Controlling Style  

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan 
adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan 
mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang 
menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator 
satu arah atau one-way communications. 
Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih 
memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya 
mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa 
ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan.  Mereka tidak 
mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali 
jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan 
pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak merasa 
khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha 
menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain 
mematuhi pandangan-pandangannya. 
Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini tidak berusaha 
‘menjual’ gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada usaha 
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menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya.  The controlling 
style of communication ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain 
supaya bekerja dan bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam 
bentuk kritik.  Namun demkian, gaya komunikasi yang bersifat 
mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan 
orang lain memberi respon atau tanggapan yang negatif pula. 

b. The Equalitarian Style  
Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The 
equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus 
penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang 
bersifat dua arah (two-way traffic of communication). 
Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka.  
Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan 
ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dalam 
suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi 
mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. 
Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna 
kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang 
tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang 
lain --baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja.  
The equalitarian style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam 
organisasi. Sebab, gaya ini efektif untuk memelihara empati dan 
kerjasama, khususnya dalam situasi buat mengambil keputusan terhadap 
suatu permasalahan yang kompleks.  Gaya komunikasi ini pula yang 
menjamin berlangsungnya tindakan share (berbagi) informasi di antara 
para anggota dalam suatu organisasi. 

c.   The Structuring Style  
Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal 
secara tertulis ataupun lisan guna memantapkan perintah yang harus 
dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi.  
Pengirim pesan (sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan 
untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang 
tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam 
organisasi tersebut. 
Stogdill dan Coons, dari The Bureau of Business Research of Ohio State 
University, menemukan dimensi dari kepemimpinan yang efektif yang 
mereka beri nama Struktur Inisiasi atau Initiating Structure. Keduanya 
menjelaskan bahwa pemrakarsa (initiator) struktur yang efisien adalah 
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orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih 
memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan memberikan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 

d.  The Dynamic Style  
Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif. 
Karena, pengirim pesan (sender) memahami bahwa lingkungan 
pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented). The dynamic 
style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye 
ataupun supervisor yang membawahi para wiraniaga (salesman atau 
saleswoman). 
Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini untuk menstimulasi atau 
merangsang pekerja/karyawan agar bekerja lebih cepat dan lebih baik.  
Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-
persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa 
karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk 
mengatasi masalah yang kritis tersebut. 

e.  The Relinguishing Style  
Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima 
saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk 
memberi perintah, meskipun pengirim pesan (sender) mempunyai hak 
untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. 
Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim 
pesan sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan 
luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk bertanggung-jawab atas 
semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. 

f.   The Withdrawal Style  
Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak 
komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai 
gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa 
persoalan ataupun kesulitan antar-pribadi yang dihadapi oleh orang-
orang tersebut. 

Dalam deskripsi yang kongkrit adalah ketika seseorang 
mengatakan: “Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini.”  Pernyataan 
ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, 
selain itu juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari 
berkomunikasi dengan orang lain.  Oleh karena itu, gaya ini tidak layak 
dipakai dalam konteks komunikasi organisasi. 
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Gambaran umum yang diperoleh dari uraian di atas adalah bahwa 
the equalitarian style of communication merupakan gaya komunikasi yang 
ideal.  Sementara tiga gaya komunikasi lainnya --structuring, dynamic dan 
relinguishing-- dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek 
yang bermanfaat bagi organisasi. Dan dua gaya komunikasi terakhir 
(controlling dan withdrawal) mempunyai kecenderungan menghalangi 
berlangsungnya interaksi yang bermanfaat. (*) 
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KUALITAS KEPEMIMPINAN 
 
 

Peningkatan  kualitas  kepemimpinan  berarti  suatu  upaya yang 
dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan  kualifikasi  dan 
kompetensi seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Sebagai  seorang  
pemimpin, maka dia harus memahami bahwa  eksistensi  dirinya   sangat  
dibutuhkan  oleh  orang  lain, dan oleh karena itu lain dia harus berusaha 
menyesauaikan dirinya dengan tuntutan organisasi dengan memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas dirinya, yang dalam hal ini pemimpinlah yang 
harus memiliki keinginan untuk memperbaiki. 

Membangun  bangsa  tidak  akan  dapat  diwujudkan  tanpa  
disertai usaha meningkatkan  kualitas  kepemimpinan di segala  bidang dan  
tingkatan. Dengan kepemimpinan  yang  mampu  mengajak dan mendorong 
seluruh  lapisan rakyat ikut pula membangun, berarti cita-cita mewujudkan 
kehidupan yang kualitasnya semakin baik, akan dinikmati secara merata 
oleh rakyat Indonesia. 

Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan  harus dilakukan 
secara terus menerus  dan  berkesinambungan, mengingat  kondisi   
kehidupan  masyarakat yang  dinamis. Usaha  tersebut  harus  dimulai  dari 
pengembangan kemampuan berfikir dan berlangsung sebagai proses yang 
efektif dalam membuat keputusan yang  mengawali  aktivitas  
kepemimpinan  dalam  menggerakkan  orang - orang yang  dipimpin. 
Selanjutnya  keputusan ataupun  kebijakan yang telah dibuat itu harus  
dikomunikasikan  pula  dengan orang-orang yang akan digerakkan kearah 
pencapaian tujuan bersama.Dengan demikian, peningkatan  kualitas 
leadership harus  dilakukan  juga  sebagai usaha pengembangan 
kemampuan memecahkan masalah, melalui proses mengikut sertakan atau 
meningkatkan peran  serta  dari orang-orang yang dipimpin. Kondisi  yang 
berarti juga bahwa usaha peningkatan kualitas dan kemampuan menggali 
kreativitas dilingkungan orang yang dipimpin sebagai anggota organisasi. 
Adapun usaha-usaha tersebut adalah : 

 
A.   Berpikir Efektif Dalam Menetapkan Keputusan 

Berfikir merupakan potensi psyhis  yang  sangat istimewa, telah 
diberikan oleh ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA   kepada manusia. Dalam 
sejarah kehidupan manusia, dengan  kemampuan  yang dimilikinya 
tersebut telah  berusaha memikirkan  segala  sesuatu,  termasuk   
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proses   berfikir  itu sendiri. Dalam kenyataan nya  proses  berpikir  tidak 
pernah berhenti selama manusia dalam keadaan sadar,yang berfungsi 
sebagai energi kehidupan, dan       tidak dapat diamati secara empiris.  
Sedangkan yang dapat diamati hanyalah hasil berpikir; baik lisan dan 
tulisan maupun gerak dan perilaku manusia yang berpikir. Hasil berpikir 
tersebut tidak sekedar menggambarkan  apa  yang dipikirkan  tetapi  
juga  menunjukkan  kualitas prosesnya.Seorang pemimpin harus 
mampu menampilkan kualitas berpikir yang tinggi, sebagai gambaran 
suatu bahwa prosesnya  berlangsung  secara kritis, logis, rasional, 
kreatif dan produktif. 

    Adapun proses berpikir yang berlangsung di dalam diri seseorang 
dapat  dibedakan sebagai berikut : 
a. Berpikir yang bersifat intra-personal, yaitu yang berlangsung 

didalam psyhis  atau  otak  seseorang,  yang bersangkutan dengan 
atau untuk  dirinya sendiri ; 

b. Berpikir yang bersifat inter-personal,yaitu yang berlangsung 
didalam  psyhis atau otak seseorang,yang berhubungan dengan dan 
berakibat  sesuatu pada orang. 
Kepemimpinan  dapat   berjalan  secara efektif, apabila setiap 
masukan  berupa feed back dalam proses berpikir intra-personal 
atau yang berasal dari orang  lain  dalam  berpikir  inter-personal,   
dimanfaatkan   secara  maksimal dalam  menganalisas  sesuatu,  
termasuk   masalah   yang  sedang  dipikirkan.  
Selain dari itu, maka berpikir seperti itu harus diusahakan agar 
menghasilkan sesuatu yang logis dan kreatif dan mengandung  
unsur inovatif bagi dinamika  organisasi. 
Berpikir  efektif  dalam  arti  kritis,  rasional  dan  objektif, 

memerlukan  tolak ukur yang jelas indikatornya. Indikator  yang  selalu  
harus diperhatikan oleh para pemimpin, adalah berpikir tidak boleh 
dilakukan secara emosional.  

Sedangkan  tolak  ukur lainnya  dalam  berpikir  efektif, indikator 
nya adalah tidak  di dasarkan,  atau  bebas   dari   prasangka   terhadap   
jenis   masukan. Prasangka  terlihat  dari   apriori  dalam  menolak  atau  
menerima  masukan, yang diuji melalui berpikir analitis langsung ditolak 
atau sebaliknya diterima. 
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B. Mengkomunikasikan Hasil Berpikir 
Pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk membuat 
komitmen atau putusan di dalam proses berpikirnya, karena komitmen 
atau keputusannya itu harus diterjemahkan menjadi gagasan, prakarsa, 
inisiatif,  kreativitas, pendapat, saran, perintah dan lain-lainnya ; baik 
lisan maupun tulisan agar diketahui oleh orang lain untuk ikut 
memikirkan dan sebelum     diwujudkan menjadi tindakan ataupun 
kegiatan organisasi. 
          Terdapat faktor-faktor  yang  mempenagruhi dalam 
mengkomunikasikan hasil berpikir ; baik lisan maupun tulisan, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Hasil  berpikir  yang  dikomunikasikan  sebaiknya yang telah melalui 

proses berpikir rasional, kritis dan objektif, dalam arti diyakini 
benar sebagai sesuatu yang telah diolah secara maksimal. Untuk 
itu, maka   pemimpin harus mengetahui secara tepat  dan  baik 
mengenai kata-kata dan kalimat yang akan diucapkan ; 

b. Pimpinan harus mengetahui secara tepat  tujuan  pembicaraan atau 
tulisan yang akan di komunikasikan nya, agar dapat mengetahui  
apa  manfaat atau keberhasilan,  apabila  pesan  yang telah 
disampaikan   itu diwujudkan  menjadi kegiatan ; 

c. Pemimpin harus  berusaha  menguasai  secara  baik,  tentang bahan 
atau  pesan  dan  masalah  yang akan dibicarakan atau 
disampaikannya secara tertulis ; 

d. Pemimpin  harus  berusaha  mempergunakan kata-kata yang sesuai 
dengan  kondisi  tingkat pemahaman pendengar atau pembahasan 
dari pesan  yang  di sampaikan. Usahakan menghindari pengunaan 
kata-kata  yang  diperkirakan  sulit  atau  tidak  mudah di mengerti,  
guna   menghindari kesalahan penafsiran ; 

e. Siapkan  diri  untuk  menjadi pendengar saran, kritik, pendapat dan 
lain-lain  tentang pesan yang di komunikasikan dari pendengar atau 
pembacanya. Setiap  pesan  yang  dikomunikasikan  tidak  mustahil 
mengundang  pertanyaan   atau   masalah,  yang  perlu  di tampung    
sebagai   masukan. Pimpinan   tidak  boleh bersikap     sekedar       
mau        menjadi     pihak      yang di dengar,  tetapi   juga   harus   
bersedia   dan    mampu menjadi pendengar yang baik ; 

f. Pimpinan sebaiknya tidak memaksakan diri  berbicara atau menulis 
pesan dalam keadaan emosional, karena besar sekali  pengaruhnya 
terhadap  proses  berpikir.  Kondisi  itu  dapat  berakibat buruk dan 
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tidak  menguntungkan  dalam  menyatakan  pesan, yang dapat saja   
menyinggung perasaan pendengar atau pembacanya. 
 

C. Meningkatkan Partisipasi Dalam Memecahkan Masalah  
Kemampuan  mewujudkan   dan  membina   kerja sama  pada  dasarnya 
berarti mampu mendorong dan memanfaat kan partisipasi anggota 
organisasi  secara  efektif  dan  effisien. Kemampuan untuk  
mewujudkan  dan  membina partisipasi  dalam memecahkan masalah, 
bermuara pada perkembangan rasa tanggungjawab dalam 
melaksanakan setiap tugas secara  operasional. Adanya partisipasi dari 
anggota kelompok dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu : 
a. Partisipasi secara fisik. 

Diwujudkan   dengan   mempergunakan   tenaga  dan anggota 
tubuh dalam berbagai kegiatan organisasi yang memerlukannya  

b. Partisipasi non-fisik. 
Biasanya   lebih   banyak   dilakukan   oleh anggota organisasi dalam 
menunjang suatu kegiatan kepemimpinan. 
 

D. Menggali dan Meningkatkan Kreativitas 
Setiap pemimpin yang menyadari akan pentingnya untuk menggali  dan  
memanfaatkan  kreativitas  anggota  organisasi  dan berusaha 
meningkatkan kemampuan tersebut dengan memberikan motivasi agar  
anggota organisasi  menjadi potensi yang kreatif dan berani 
menyampaikannya. Untuk itu, maka pimpinan dapat menempuh 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Menciptakan   dan   mengembangkan   suasana  atau iklim 

organisasi yang merangsang kreativitas.Usaha tersebut harus 
dimulai dari sikap keterbukaan  yang terlihat pada kesediaan 
mendengar, menanggapi, menghargai  dan  mempertimbangkan  
setiap  kreativitas  dari    para    anggota organisasinya. Usaha  ini  
bahkan  dapat dikembangkan pula dengan memberi intensif ;  baik  
dalam bentuk materiel maupun non  materiel ; 

b. Menciptakan   dan   mengembangkan   kerja sama   yang  dapat  
ikut  menumbuhkan   perasaan   ikut  bertanggung jawab   dalam   
rangka mewujudkan usaha mengembangkan dan memajukan 
organisasi ; 

c. Merumusakan tujuan yang menyentuh kepentingan bersama, 
diiringi dengan usaha mensosialisasikannya dilingkungan anggota 
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organisasi. Usaha itu dilakukan untuk menumbuh kembangkan 
kesadaran bahwa    pencapaian tujuan merupakan kepentingan dari 
setiap anggota, yang akan lebih mudah dan cepat terwujud apabila 
anggota kreatif dalam menciptakan dan  melaksanakan kegiatan 
masing-masing. 

          Pimpinan yang organisasinya memenuhi ketiga kondisi seperti 
tersebut  diatas,  akan  memiliki  sikap  bahwa semua kegiatan yang 
telah dilaksanakan      selalu dapat  diperbaiki jika setiap anggota itu  
diberi peluang menyampaikan kreativitasnya. Untuk itu kecerdasan 
memang diperlukan, seorang pemimpin berkewajiban mendorong 
untuk menumbuhkan keberanian anggota tersebut   untuk menyatakan 
kreativitasnya. 
          Proses menggali dan meningkatkan kreativitas para  anggota 
organisasi    dapat  dilakukan  pula  dengan  membentuk  kelompok-
kelompok  kecil untuk berdiskusi  dan  menilai  kegiatan-kegiatan  yang  
sedang di laksana kan. Usaha menggali  dan  meningkatkan  kreativitas  
dapat  dilakukan  dengan cara yang lebih  formal  dan bahkan 
cenderung  bersifat ilmiah ; misalnya dalam bentuk diskusi panel, 
seminar,lokakarya dengan  sesama anggota organisasi. Dengan 
demikian, dapatlah di simpulkan bahwa hasil dari menggali dan 
meningkatkan  kreativitas  itu  merupakan  umpan  balik  yang  sangat 
berharga untuk dapat dipergunakan dalam mengembangkan  kegiatan 
yang menjadikan organisasi  semakin dinamis.  
          Disamping itu, ada beberapa idea atau pemikiran mendasar  yang 
harus dimilki oleh seorang pemimpin dalam meningkatkan kualitas 
berpikir, yaitu : 
a) Pemikiran tentang pekerjaan manajerial. 

Akan  sangat  membantu apabila kita  dapat  mengambil konsep 
dari  manajer professional yang dapat mengelola segala sesuatu  
dan mau mengambil resiko dengan ulet. Masalah dari konsep 
tersebut adalah bahwa  pekerjaan  manajerial  sekarang  
memerlukan  lebih  sekedar    manajemen, yang  paling  penting 
mereka memerlukan leadership. Perencanaan,  anggaran, 
pengelolaan   dan   pemantauan  yang   baik   tidak lah memadai  
lagi. Seseorang juga perlu visi yang baik, strategi, koalisi dan 
motivasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif ; 
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b) Pemikiran tentang leadership. 
Dengan  pemahaman  arti  dari  sebuah leadership yang hakiki, 
akan  mendorong  untuk  melakukan  evaluasi kembali terhadap 
tindakan-tindakan  yang  membentuk  karier  dari  banyak  orang 
dalam suatu organsiasi.Itu juga akan mendorong manajer untuk 
mempertimbang kan potensi leadership dalam semua keputusan.  

c) Pemikiran karier manajerial. 
Manajemen  karier  yang  baik  biasa nya  dianggap  mempunyai 
tiga  komponen, yaitu : 
Pertama : Penilaian diri sendiri 
Melibatkan  pemikiran  secara priodik melalui isu-isu yang 
dihubungkan dengan  tujuan  karier, serta  dengan  proses 
pengembangan diri seseorang  dan perlunya pengembangan yang 
lain ; 
Kedua  : Penilaian peluang 
Melibatkan dan mencari pilihan yang layak guna memenuhi  adanya 
kebutuhan akan pengembangan komponen ; 
Ketiga  : Rencana karier yang proaktif. 
Tetap melihat  pada  dua  komponen  diatas  dan membuat rencana 
berdasarkan komponen tersebut. 
Dengan demikian, jika banyak orang berpikir tentang karier mereka 
akan berdampak besar pada perkembangan kepemimpinan. 

d) Pemikiran tentang peranan professional sumber daya manusia. 
Unit  sumber  daya  manusia  memiliki  peranan dalam peningkatan 
kualitas  sebuah  organisasi ; baik  mereka dididik melalui pelatihan 
atau pendidikan lainya yang menunjang dalam ethos kerja ; 

e) Pemikiran tetang mengelola  bisnis gobal. 
Banyak  perusahaan  yang  menjadi  pemain  dalam industri global, 
dan beberapa industri mulai berpikir untuk menjadi pemain global.  
Akan  tetapi  sedikit  para pebisnis berpikir serius tentang implikasi 
manajerial   yang   terlibat   dalam   bisnis yang benar-benar global, 
yaitu  suatu  manajemen  yang mengerti dalam sebuah bangsa dan 
kebudayaan yang luas. 
Dari  uraian-uraian  tersebut  diatas,  maka  untuk  mendapatkan 

pimpinan yang  baik  dan berkualitas di masa sekarang dan yang akan dating 
perlu adanya kaderisaasi kepemimpinan, sehingga dapat mengahsilkan 
pemimpoin-pemimpin yang  mampu  bertanggung jawab  terhadap apa yang 
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dipimpinnya  dan  mampu membawa negara kita terhindar dari korupsi, 
kolusi dan nefotisme. 

Kaderisasi  kepemimpinan  adalah proses mempersiapkan 
seseorang untuk menjadi  pemimpin, yang  akan  memiliki  tanggung jawab  
penting dilingkungan suatu  organisasi,  negara,  masyarakat  dan  bangsa. 
Pemimpin yang berkaulitas adalah  mereka  yang  dilandasi  dengan  
ketakwaan, tanggung jawab, kejujuran, kebenaran,  keberanian,  keluhuran 
budi,  kekuatan  psikologis,  keikhlasan   dan kesabaran. 
 
E.      Kepemimpinan Pemerintahan 

Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  dapat  melakukan  
semua  tugas pokok dan mengemban misi nya, diperlukan pemimpin-
pemimpin dan lembaga-lembaga  yang  siap  melayani  masyarakat.  Dalam  
pada  itu, walaupun kualitas kepemimpinan pada dasarnya menyangkut 
integritas kepribadian,  maka ia juga mencakup  skil,  yaitu   adanya  
kemampuan   untuk   secara    tepat   memahami masalah dan tantangan 
yang secara nyata dihadapi, mengembangkan berbagai pilihan preskripsi 
dalam upaya memecahkan masalah dan menjawab tantangan dan 
membangun dukungan yang luas di dalam mencapai misi organisasi.    

Sejauh ini di berbagai  negara  sudah terlihat kehadiran lembaga-
lembaga pemerintah semakin dominan,hanya saja  lembaga-lembaga 
tersebut sering kali tidak begitu  mampu memberi  pelayanan yang baik 
kepada masyarakat. 

Dengan  mengambil  Indonesia  sebagai objek kajian, maka semakin 
terasa meningkat nya  keluhan-keluhan  masyarakat  atas  pelayanan  yang  
miskin dan mengecewa kan dari lembaga-lembaga pemerintah pada 
berbagai tingkatan dan sektor.  Melalui  media massa ; baik  cetak,  audio 
maupun  audio visual  tentang terus mengalirnya berbagai  penyalahgunaan 
kekuasaan atau Power Abuse yang dilakukan  oleh  elite  negeri  ini. Salah  
satu  penyebab nya  karena terbatasnya pemimpin-pemimpin yang memilii 
komitmen tinggi sebagai pelayan masyarakat atau Social Servant Leader. 

Seyogyanya  asas  pertangggung jawaban  kepada  masyarakat  
atau Publik Accountability  sebagai  sesuatu  yang secara  hakiki  melekat  
pada  eksistensi kepemimpinan belum terhayati. Dampak yang dirasakan, 
partisipasi masyarakat diberbagai sektor sulit untuk di pacu. Semua yang 
disaksikan  adalah kehadiran-kehadiran para pemimpin yang lebih banyak 
bermakna pengorbanan, dan bukan aktivitas  yang  bersifat  mandiri  untuk  
mencapai  tujuan yang  telah  disepakati bersama.  Secara  mendasar  
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keluhan-keluhan  masyarakat  tentang    rendahnya kualitas pelayanan 
publik antara lain : 
a. Di bidang perizinan ; 
b. Pengurusan sertifikat tanah ; 
c. Law enforcement ; 
d. Pengawasan lingkungan hidup ; 
e. Pelayanan angkutan umum (darat, laut dan udara) ; 
f. Pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) ; 
g. Kesiapan sarana dan prasarana jalan ; 
h. Ketersediaan dan pelayanan air minum dan listrik. 
           Semua itu sudah menjadi thema pembicaraan  masyarakat sehari-hari 
dan merupakan  bukti  atas  masih  rendahnya kualitas pelayanan yang 
diterima oleh masyarakat.  Belum  lagi  kecenderungan  oknum  pejabat 
yang melakukan KKN, dan  kelalaian  melakukan  pengawasan  terhadap  
bisnis raksasa  (konglomerat) jelas mencerminkan rendahnya kualitas 
kepemimpinan tersebut. 

Di satu sisi kita dihadapkan oleh suatu kenyataan tentang semakin 
banyak nya  lembaga  dan  organisasi  yang  membutuhkan para pemimpin 
yang mampu memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Namun 
dilain pihak terdapat mekanisme kepemimpinan di banyak institusi dan 
organisasi pemerintah belum cukup mantap untuk menjalin lahirnya 
pemimpin-pemimpin seperti itu. Terjadinya berbagai  kericuhan  yang  
sering  disaksikan oleh masyarakat ketika  proses pemilihan Gubernur, 
Bupati/Walikota  bahkan  Kepala  Desa,  cenderung   telah mengindikasikan  
adanya  ketidak  serasian  antara  hasrat  untuk  mendapatkan pemimpin-
pemimpin yang baik. Oleh karena itu tidak mengheran kan jika dalam 
banyak kasus, maka para pemimpin yang  tampil  kemudian  dan  secara  
formal harus diterima,ternyata tidaklah mencerminkan aspirasi murni dari 
masyarakat. 

Dalam konteks seperti ini, maka  akan timbul  penolakan secara 
diam-diam  terhadap  pemimpin  yang  terpilih ; antara lain  sikap 
meminimalkan dukungan, mempergunjingkan  berbagai  sisi  negatif  
kepribadian  seorang  pemimpin  dan yang lebih  ekstrim lagi melakukan 
sabotase-sabotase atas kebijakan dan gerak langkah pemimpin  tersebut.  
Dapat  pula  kita   bayangkan   ketika  kekecewaan masyarakat  tersebut 
tidak terbendung lagi, maka akan berwujud perilaku yang 
inkonstitusional,yang justru menimbulkan dampak kemunduran bagi 
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demokrasi yang  sedang kita galakkan,dan terjadi pula dalam hal pelayanan 
yang diberikan.  

Pada tingkat analisis  kualitas tertentu, memang cukup bukti jika 
ada pihak yang menilai  bahwa  gejala  krisis kepemimpinan  itu kini sedang 
melanda kehidupan kita berbangsa, bernegara dan berpemerintahan. 

Ada hal penting lainnya  untuk  menjadi perhatian kita dalam studi 
tentang kepemimpinan, yaitu  kemampuan  masyarakat memberi respons 
kepada setiap segi  dari  praktek  kepemimpinan. Pada  kondisi  masyarakat  
yang  tidak  cukup peka,  untuk  membedakan  antara  pemimpin  yang  baik 
dan buruk, yang cakep dan yang bodoh, yang jujur dan yang korup, maka 
akan sulit  untuk memberikan respons yang tepat di dalam proses 
kepemimpinan. Sebailiknya,  pada yang baik mampu  dan  jujurlah  yang  
akan  mendapatkan  dukungan  dan  partisipasi  dari masyarakat. Sedangkan 
pemimpin yang buruk, bodoh dan korup akan ditolak. 

Proses  evolusi   dalam  membangun  sistim  kepemimpinan  
pemerintahan merupakan suatu pilihan yang rasional.Sistim yang ada tidak 
harus dirontokkan, tetapi  di reformasi   secara  bertahap,  konsisten  dan  
berkelanjutan.  Hal  ini  di sebabkan  karena pemerintahan pada hakekatnya 
lahir untuk menjaga suasana keteraturan, sehingga  setiap langkah  yang  
radikal  dalam mengubah cara kerja akan  menganggu   keteraturan  itu  dan  
mengakibatkan usaha  membangunnya kembali   harus   dimulai   lagi  dari   
awal   Dipandang dari sudut hakekat  kepemerintahan,  dapat  dikatakan  
bahwa hampir semua revolusi anti otoriter  di dunia  (kecuali ravolusi anti 
penjajahan bangsa asing),  telah    gagal mencapai   cita-cita   yang   
ditawarkan nya   sendiri,  yaitu   membangun   sistim pemerintahan yang 
lebih baik, lebih adil dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.  
Revolusi  Prancis, Rusia dan Cina merupakan rujukan-rujukan yang layak 
guna dipelajari dalam  upaya membuktikan thesis ini.Tranformasi 
pemerintahan yang otoriter ke demokrasi,  secara  empirik,  cenderung  
lebih  berhasil  melalui proses reformasi dari pada revolusi.  

Harus diakui bahwa kapabilitas untuk melayani, memberdayakan 
dan juga membangun  masyarakat  tidak  harus  terkumpul  dalam diri 
seorang pemimpin pemerintahan.  Namun,  gerak  dari sistim yang 
dibinanya tetap harus diarahkan pada optimalisasi fungsi-fungsi utama dari 
pemerintahan itu, sehingga keadilan, kemandirian dan kesejahteraan 
masyarkat dapat terwujud lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam praktek, 
maka seorang  pemimpin pemerintahan mungkin saja memiliki kapabilitas 
membangun  yang cukup tinggi, entah karena didorong oleh obsesi  untuk  
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secapat  mungkin melepas rakyatnya dari kesengsaraan ekonomi, atau 
karena ambisi untuk menyulap negri nya sesegera mungkin menjadi negara 
modern.  Namun pada saat yang sama ia telah mengorbankan faktor 
pelayanan, sehingga  dibalik  realitas  kesejahteraan  tetap  terpelihara 
ketidakadilan sosial, ekonomi  dan  politik,  serta  ketidak  mandirian  
masyarakat dalam berhadapan dengaan kekuasaan,  kalau bukan 
ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah. Padahal, 
pemerintahan memiliki potensi untuk juga dapat mengembangkan  tiga  
pendekatan fungsional , yaitu pelayanan, pemberdayaan dan  
pembangunan  secara  seimbang,   sehingga   keadilan,  kesejahteraan   dan 
kemandirian dapat terwujud secara bertahap. 

Ukuran  keberhasilan suatu sistim pemerintahan harus dilihat  pada 
realita kehidupan  masyarakat  di mana  sistim itu  bekerja, yaitu apakah 
keadilan yang mencakup sscial,ekonomi, hukum dan politik sudah semakin 
terpelihara, apakah masyarakat  menjadi  semakin  mandiri dan  menikmati 
kebebasan, dan apakah kesejahteraan  dalam  masyarakata  semakin  
menyebar  dan meningkat. Hanya dalam susasana  yang  demikian itu dapat 
diharapkan berlangsungnya kaderisasi pemimpin  yang  sesuai  dengan  
kebutuhan  masyarakat,  sehingga  pada  setiap tahapan suksesi dan  
regenerasi  kepemimpinan  dapat diharapkan semakin baiknya  pula  kualitas  
kehidupan  berpemerintahan  dan  bernegara,  serta  kualitas kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa. 

Untuk itu, perlu  ditekankan  arti  penting dari kapasitas seorang 
pemimpin dalam  melihat  secara  jelas  segala  permasalahan  dan 
tantangan yang tumbuh disekitarnya.  Secara  teoritik diakui bahwa 
kepengikutan yang loyal, partisipasif dan  produktif  hanya  mampu  melihat  
permasalahan  dan  tantangan  itu  lebih jelas  dari  apa  yang  mungkin  
dilihat  oleh para pengikut tadi. Ringkasnya, para pemimpinlah  yang  di 
harapkan  lebih tau  “ kemana kemudi kehidupan harus diarahkan “. 

Dalam  kenyataan  sehari-hari  disekitar kita,  terlihat  cukup  
banyak orang bergairah  untuk tampil sebagai pemimpin yang berambisi 
mendududki jabatan kepemimpinan, namun sesungguhnya tidak mampu 
melihat masa depan  secara lebih  jelas  dibanding  orang lain. Mereka itu 
hanya mengulang retorika tentang perlunya mempertahankan sistim yang 
ada tanpa kemampuan memberi nuansa pembaharuan,  dimana  
kepemimpinan  yang  belaku  gagal  menangkap  isyarat tentang kebutuhan 
masyarakat akan perubahan dan pembaharuan, masyarakat hanya memiliki 
dua pilihan sikap yaitu menjadi radikal atau apatis. Dua sikap itu sama tidak 
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sehatnya, karena ia merupakan refleksi dari ketidak  percayaan  oleh 
masyarakat kepada pemerintah. 

Untuk menghindari  keadaan semacam itu,  maka seleksi dalam 
rekrutmen kepemimpinan pemerintah seyogyanya melibatkan dan 
memperhatikan aspirasi masyarakat  luas. Pemerintah  tidak bisa dibiarkan 
sekedar menjadi urusan para elit,  karena   pada  dasar nya  masyarakat 
membutuhkan pemimpin pemerintahan  yang  mampu  menunjukkan jalan  
dan merumuskan tujuan serta cara-cara  mencapai nya.  Mereka  
membutuhkan pemimpin pelopor yang dapat diteladani, yang  memiliki 
mimpi dan kemampuan untuk melihat kedepan. Akan tetapi,  mereka  juga  
ingin  agar  suara nya  didengar  oleh sang pemimpin. Oleh karena  itu,  
komitmen  pemimpin  untuk  mau  mendengar dan melayani adalah 
merupakan sesuatu yang sangat  krusial. Disiplin  para  pemimpin  untuk  
belajar mendengar  suara  dari rakyat perlu terus dibangun, dan hanya 
dengan itu maka sistim pemerintahan akan memperoleh pemimpin-
pemimpin yang bijaksana. 

Kebijaksanaan seorang pemimpin akan secara langsung dapat 
membangun simpati dan  kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, simpati dan 
kepercayaan itu merupakan  modal  bagi  keberhasilan  mengemban 
berbagai fungi, peranan dan tanggung jawab  kepemimpinan. Dalam  
konteks  seperti ini, maka RASULULLAH MUHAMMAD   SALLALLAHU   
‘ALAIHI WASALLAM  menegaskan,  bahwa seorang pemimpin  itu  harus  
melayani  dan  tidak  minta  untuk  dilayani,   sebagaimana Hadist  beliau  
yang  arti nya   “ Pemimpin  suatu kaum adalah pelayan mereka.”  

Demikian  pula  ilustrasi  dialog  antara  seorang  Kaisar Cina dengan 
CONFUSIUS (Kong hu chu) beberapa abad yang lalu kiranya dapat juga  
direnungkan,  seperti yang dikutip  oleh ROBERT GREENLEAF, pada  suatu  
waktu  CONFUSIUS dimintai nasehat  oleh Sang Kaisar tentang bagaimana 
mengatasi semakin merajalela nya pencurian  di tengah  masyarakat.  
CONFUSIUS  tidak  member  nasihat, tetapi ia hanya mengingatkan  saja,  
seandai nya  tuan Kaisar  sendiri tidak serakah, tidak mengambil  sesuatu  
yang  bukan  hak  tuan,  niscaya  mereka tidak akan tertarik untuk  menjadi  
pencuri,  dan  bahkan  seandai nya  pun tuan membayar mereka untuk 
menjadi pencuri, niscaya mereka akan menolaknya. 

ROBERT GREENLEAF  tidak  membuat  ulasan  lebih lanjut tentang 
arti  dari dialog tersebut,akan tetapi setiap  pembaca akan memahami 
bahwa pesan yang melekat  pada  kata-kata  CONFUSIUS  itu  menekankan 
pentingnya keteladanan para   pemimpim  pemerinthan   sebagai   landasan   
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moral   bagi  terpeliharanya ketertiban  dan  keteraturan dalam masyarakat. 
Keteladanan dalam mengendalikan kehidupaan pribadi dan keluarga akan 
berlanjut memantapkan kemampuan seorang  pemimpin  melayani,  
memberdayakan  dan  membangun  masyarakat.  

Sebaliknya,  kehidupan  para pemimpin yang jauh dari suasana 
keteladanan dan kepercayaan masyarakat, maka sulit untuk diharapkan 
mampu memberdayakan dan membangun masyarakat. 

Meluasnya  kriminalitas, merupakan   produk   dari  tiadanya 
keteladanan yang dapat   secara   luas   membentuk   moralitas  masyarakat. 
Dalam keadaan seperti  ini  maka  penegakan  ketertiban  akan  semakin 
sulit, karena leadership yang  tidak  memiliki  komitmen keteladanan 
cenderung akan memilih cara-cara kekerasan  untuk  menjamin  tegak nya  
ketertiban.  Para  pemimpin yang hanya mengutamakan  kepentingan  
jangka  pendek,  apalagi  didalam benaknya selalu tumbuh  kehawatitran  
bahwa  situasi  sewaktu-waktu  dapat   berubah menjadi ancaman  terhadap  
kelangsungan  kekuasaan  yang  ada,  akan  mudah  tergoda untuk  
mengambil jalan pintas, terjebak dalam perhitungan praktis melikuidaasi 
semua  pelaku  kriminalitas.  Mereka  tidak  mau repot mencari akar dari 
meluasnya penyakit masyarakat tersebut, untuk kemudian merumuskan 
kebijakan yang lebih komprehensif dan konsepsional. 

Pemerintah  yang  terlalu  percaya pada cara kekerasan untuk 
menegakkan ketertiban, yang tidak mampu mengembangkan pendekatan-
pendekatan yang lebih  konsepsional,  komprehensif  dan  persuasif, yang  
pada  dasar nya   adalah pemerintahan yang  lemah.  Pemerintahan  
semacam  itu  biasanya  menyimpan sejumlah besar kekurangan didalam 
tubuh organsasi dan manajennya. Terhadap pemerintah seperti ini hanya 
ada satu mukjizat yang dapat menyelamatkannya, yaitu  kehadiran  seorang  
pemimpin  pemerintahan  yang  teladan. Akan tetapi, mungkinkah  hal itu  
terjadi dalam suatu lingkaran setan dan kebobrokan moral, serta 
mismanajemen, hal seperti itu kelihatannya sulit untuk dipenuhi, terutama 
bila dilihat melalui pengalaman Rusia di bawah CZAR NICOLAS II, dan  Uni 
Soviet dibawah rezim komunis, kedua nya berakhir dengan keporak-
porandaan. 

Dalam konteks seperti ini, maka  akan lebih  baik menghidari 
kemungkinan suatu pemerintahan tergiring untuk percaya secara  
berlebihan  pada  kegunaan cara-cara opensif dalam menegakkan 
ketertiban, dan pada saat yang bersamaan mengembangkan  kepemimpinan  
yang  teladan,  membersihkan  pemerintahan dari  Korupsi,  Kolusi dan  
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Nefotisme,  memusatkan  perhatian  pada pemecahan setiap masalah secara 
konsepsional, komprehensif dan persuasif. Namun, sekali lagi, ini  tidak  
mudah  dilakukan,  karena  diperlukan kemauan yang besar untuk 
membangun tanggung jawab moral  atas  nasib  serta  masa depan suatu 
bangsa dan negara. (*) 
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PENGERTIAN KEPEMIMPINAN 
 
 

Leadership  atau Kepemimpinan sudah ada   sejak   manusia    hidup 
secara berkelompok,mulai dari  kehidupan   kelompok   manusia yang    
sederhana   sampai   pada   kehidupan   yang   modern   saat  ini. Banyaknya 
pengertian yang berbeda-beda   tentang  Leadership atau tidak lah menjadi 
suatu permasalahan pokok, namun yang   sebenar nya   menjadi   problema  
adalah menyangkut   hubungan  antara seseorang yang dianggap atasan dan 
yang  dianggap bawahan. 

RALPH M STOGDILL (1974) menyimpulkan, bahwa banyak sekali 
difinisi tentang kepemimpinan.Hal  ini  disebab kan karena  banyaknya  
orang  yang  telah mencoba memberikan  difinisi tentang kepemimpinan  
tersebut, namun demikian semua difinisi kepemimpinan yang ada, 
mempunyai beberapa unsur yang sama. 

Menurut pendapat SARROS  dan  BUTCHATSKY (1998),   Leadership  
is defined   as   the   purposeful   behavior  of   influencing   other to 
contribute to a command agreed goal for benefit of individual as well as the 
organization or  common good. 

Menurut   difinisi   diatas, kepemimpinan  adalah suatu prilaku 
dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota 
kelompok untuk mencapai   tujuan   bersama   yang   dirancang   untuk   
memberikan manfaaat  individu dan organisasi. 

Sedangkan  menurut  ANDERSON  (1988),  Leadership mean using 
power  to  influence the  thought   and action of other in  such a way  that 
achive high  performance. 

Menurut   ORDWAY   (1954),  Kepemimpinan   sebagai   kegiatan   
yang   mempengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. 

HOWAR H.HUUT mengartikan,Kepemimpinan  sebagai  seni untuk 
mempengaruhi  tingkah  laku  manusia,  termasuk didalamnya kemampuan 
membimbing. Selanjutnya KIMBALI YEUNG mengartikan, Kepemimpinan 
sebagai  bentuk  dominasi  yang  didasari  kemampuan pribadi yang 
sanggup mendorong  atau  mengajak  orang  lain  untuk  berbuat sesuatu 
berdasarkan akseptasi  atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki 
keahlian khusus  yang tepat bagi situasi khusus. Dengan  demikian, dapatlah  
dikatakan  bahwa kepemimpinan   mengandung   arti   menggunakan   
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kekuasaan   untuk   dapat   mempengaruhi  pikiran  dan  tindakan  dari   
orang-orang  lain dengan maksud mengarah pada keadaan yang lebih tinggi. 

Menurut RALPH M. STOGDILL, kepemimpinan   sebagai   suatu 
proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan dari sekelompok  orang  yang 
terorganisasi  dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut SUTARTO,kepemimpinan sebagai   rangkaian 
kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi  perilaku orang lain 
dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama  untuk  mencapi  tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Menurut GEORGE  R  TERRY, Kepemimpinan  sebagai aktivitas 
mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. 

Dari  berbagai  difinisi  tersebut  diatas, maka  kepemimpinan  
memiliki beberapa implikasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan melibatkan orang atau pihak lain,  yaitu  para karyawan 

atau bawahan yang harus memiliki kemampuan untuk menerima  arahan 
dari pimpinan. Akan  tetapi   tanpa   adanya  bawahan maka 
kepemimpinan tidak akan pernah ada. 

2. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang figur yang dengan 
kekuasaan mampu untuk menggugah para pengikutnya, agar  dapat 
menghasilkan kinerja yang memuaskan.   

3. Keberhasilan usaha mencapai tujuan organisasi sangat ditentukan oleh 
pola kepemimpinan yang ada. 

Kalau dikaji secara mendalam makna kepemimpinan, ada beberapa konsep 
yang harus mendapatkan perhatian lebih, yaitu : 
PERTAMA  :   Dalam  kepemimpinan ada pemimpin yang  mempengaruhi   

dan  ada  bawahan  yang  mematuhi pimpinan ; 
KEDUA   : Pimpinan tidak dapat mempengaruhi  dan menimbulkan  

kepatuhan   para  bawahannya manakala pemimpin itu tidak 
memiliki kewibawaan, kemampuan dan kekuasaan; 

KETIGA   :  Kewibawaan   seorang    pemimpin,      dan   kemampuan    
mempengaruhi  merupakan faktor  determinasi  yang   
mengakibatkan ketaatan   secara  spontan  para 
bawahannya terhadap pemimpin. 

Disamping itu, pengertian-pengertian kepemimpinan yang tersebut 
diatas menunjukkan adanya sejumlah variable  penting yaitu : 

1. Pemimpin  adalah  sebagai  orang  yang  menjalan kan  fungsi- 
fungsi  kepemimpinan       
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2. Pengikut   sebagai   kelompok   orang   yang ber kedudukan 
mengikuti    pemimpin ; 

3. Situasi sebagai keadaan yang melingkupi kepemimpinan tersebut.   
Variable  tersebut  mempengaruhi  apa  yang  dilakukan oleh 

seorang pemimpin,atau dapat dikembangkan keputusan  yang  tepat sesuai  
dengan  karakteristik  ketiga variable tersebut ; misalnya seorang follower 
yang berpendidikan rendah memerlukan pemimpin  yang    kreatif dan 
dinamis, serta pandai memberi teladan. 

Pada hakikat nya  kepemimpinan  merupakan  konsep relasi, bahwa 
adanya kepemimpinan karena adanya hubungan  dengan  orang lain, jika   
ada   maka   tidak   akan   pernah ada pemimpin. Dengan demikian 
pemimpin  yang  efektif  harus  mengetahui   bagaimana membangkit kan 
inspirasi dan berelasi dengan bawahannya. 

Menurut FRENCH and RAVEN (1968), kekuasaan yang dimiliki oleh 
seorang pemimpin itu dapat bersumber dari hal-hal sebagai berikut : 

1. REWARD POWER. 
Didasarkan atas persepsi bawahan, bahwa pemimpin Itu mempunyai 
kemampuan dan sumber daya  untuk  memberikan penghargaan  
kepada bawahan yang mengikuti arahan pemimpinnya; 

2. COERCIVE POWER. 
Didasarkan atas  persepsi   bawahan bahwa seorang pemimpin harus 
mempunyai kemampuan untuk memberikan hukuman bagi 
bawahannya  yang tidak mengikuti arahan-arahan dari pemimpinnya;  

3. REPERENT POWER. 
Didasarkan atas persepsi bawahan terhadap  sosok  seorang 
pemimpin, bahwa   pemimpin   itu   dapat   mempergunakan  
pengaruhnya karena karakteristik, keberhasilan dan reputasinya ; 

4. LEGITIMATE POWER. 
Didasarkan atas persepsi  bawahan terhadap sosok  seorang 
pemimpin, bahwa pemimpin itu   mempunyai  hak   untuk 
menggunakan pengaruh otoritas yang dimiliki nya ; 

5. EXPERT POWER.    
Didasarkan atas persepsi bawahan,bahwa pemimpin itu adalah 
seseorang yang memiliki  kompetensi dan  keahlian dalam bidang 
nya. 
Pemimpin dapat menggunakan bentuk kekuasaan dan kekuatan yang 

berbeda guna mempengaruhi prilaku bawahan dalam berbagai situasi. Oleh 
karena itu seorang pemimpin  harus memiliki ; antara lain adalah : 
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1. Integrity, atau kejujuran terhadap diri sendiri ; 
2. Compassion, sikap bertanggungjawab yang tulus ; 
3. Cognizanre, atau pengetahuan yang cukup ; 
4. Commitment,atau keberanian bertindak sesuai  dengan kenyataan 

yang  di hadapi ; 
5. Confidence, atau kepercayaan terhadap diri sendiri  
6. Communication, kemampuan untuk meyakinkan  orang lain dalam 

membangun organisasi. 
Literatur  tentang kepemimpinan jumlahnya sangat banyak,sehingga   

untuk   menjelaskan    “ apa yang membuat pemimpin itu efektif, ”  ada 
beberapa pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan  berdasarkan  sifat-sifat  kepribadian  umum  yang   
dimiliki seorang pemimpin lebih besar dari pada yang bukan 
pemimpin  

2. Pendekatan berdasarkan tingkah laku pemimpin ; 
3. Pendekatan berdasarkan kemungkinan/situasional ; 
4. Pendekatan   kembali  kepada  sifat  atau ciri dari suatu perspektif 

yang    berbeda,  yaitu   mencoba  mengidentifikasikan   
seperangkat  ciri-ciri  dari kepemimpinan yang menjadi acuan orang  
lain. 
Sampai dengan tahun 1940-an  kajian  tentang kepemimpinan 

didasarkan pada teori sifat. Teori sifat  itu  sendiri  adalah, yang  mencari  
sifat-sifat  tentang kepribadian, sosial, fisik  atau  intlektual  yang 
membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Berdasarkan teori ini, 
kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau merupakan bakat bawaan ; 
misalnya ditemukan adanya enam macam sifat yang   membedakan   antara   
pemimpin  dan bukan pemimpin, yaitu ambisi dan energi, keinginan untuk 
memimpin, kejujuran dan integritas,   rasa percaya diri, intelijensi dan 
pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan.  Namun  demikian  teori sifat 
ini tidak memberikan bukti dan adanya indikasi  kesuksesan  seorang 
pemimpin. 

Kemudian  antara  tahun 1940-an  sampai   dengan 1960-an, 
muncul  teori kepemimpinan tingkah laku. Teori ini  mengacu pada tingkah 
laku tertentu yang membedakan   antara   pemimpin   dan  bukan  
pemimpin. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan    itu  dapat   diajarkan,  dan  
oleh   karena  itu  untuk  melahirkan pemimpin yang efektif dapat dilakukan 
dengan cara mendesign sebuah program tertentu. 
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Antara  tahun  1960-an  sampai  dengan  1970-an  berkembang pula 
kajian kepemimpinan yang mendasarkan pada teori kemungkinan. Teori  ini 
mendasar kan  bukan  pada  sifat  atau tingkah laku seorang pemimpin,  
tetapi   efektivitas kepemimpinan  yang   dipengaruhi  oleh  situasi tertentu. 
Dalam situasi tertentu memerlukan gaya kepemimpinan tertentu, demikian 
pula pada situasi yang lain memerlukan gaya kepemimpinan yang lain pula. 

Teori kepemimpinan mutakhir berkembang antara tahun 1970-an 
sampai dengan  2000-an.  Teori  yang  berkembang  selanjutnya  tidak  
didasarkan  pada sifat,  tingkah  laku   atau attitude and behavior, melainkan  
didasar kan  pada kemampuan lebih pada seorang pemimpin dibandingkan 
dengan yang lainnya. 

Munculnya dikotomi pandangan tentang asal usul kepemimpinan, 
bahwa hingga  saat  ini  masih  terjadi  perdebatan  tentang asal usul seorang 
pemimpin yang efektif ; baik dikalangan ilmuwan yang mendalami masalah 
kepemimpinan maupun para praktisi,  sehingga terdapat dua kubu dalam 
perdebatan tersebut, masing-masing adalah : 
Pertama : Disatu pihak  ada  yang berpendapat bahwa “ pemimpin itu 

dilahirkan “ atau  leader is born. Pandangan   ini   berkisar   pada   pendapat    
bahwa seseorang  hanya  akan  menjadi  pimpinan  yang  efektif  karena dia 
telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. 

Pandangan ini di warnai oleh  filsafat  hidup yang deterministik, 
dalam arti adanya  keyakinan  diantara penganutnya bahwa jika  seseorang 
memang sudah ditakdir kan  menjadi  seorang  pemimpin,   terlepas dari   
perjalanan  hidup yang bersangkutan, akan timbul situasi yang 
menempatkan orang yang bersangkutan tampil  pada  panggung  pemimpin  
dan  akan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya.  Bagi  
para  penganut pendapat ini, tidak menjadi soal betapa  banyak  
kesempatan  yang dimanfaatkan oleh seseorang  dalam upaya menumbuh 
kan efektivitas kepemimpinnnya. Apabila seseorang tidak dilahirkan dengan 
bakat kepemimpinan, maka yang bersangkutan tidak akan pernah untuk 
menjadi pemimpin yang efektif. 

Menurut pendapat WAGNER dalam  GREAT MAN THEORI, seorang 
menjadi pemimpim semata-mata karena memang ia dilahirkan sebagai 
pemimpin. Teori ini menggambarkan  pemimpin sebagai insan yang heroik 
dan magis. Presiden SOEKARNO jelas seorang manusia yang dilahirkan 
sebagai “ Pemimpin Besar “. Karakteristk sebagai pemipin besar yang 
dimikinya ; antara lain adalah tegas, berani, teguh pada prinsip, bertanggung 
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jawab, empati pada rakyat jelata, brillian dan selalu konsisten tidak plantat-
plintut. 
Kedua : Disisi  lain  ada  pula  yang  berpendapat, bahwa leader are made 
artinya seorang  “pemimpin itu di bentuk dan di tempa ”. Pandangan disini 
adalah bahwa efektivitas kepemimpinan itu dapat di bentuk. 

Adapun caranya adalah dengan memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada yang bersangkutan untuk dapat menumbuh 
kembangkan efektivitas kepemimpinannya  melalui  berbagai  kegiatan 
edukas idan pelatihan,termasuk pula pelatihan keterampilan  leadership.  
Menurut  pandangan  mereka,  kepemimpinan  dapat dibentuk dan 
efektivitas kepemimpinan dapat dipelajari.  

Berbagai  hal  yang  menyangkut  efektivitas kepemimpinan, ciri 
kepemimpinan, berbagai  gaya  kepemimpinan,fungsi-fungsi dan peranan 
seorang pemimpin, akan tiba  saatnya  ketika  orang yang bersangkutan “ 
menemukan dirinya “ dan membentuk  gaya  kepemimpinan yang 
dipandang paling cocok dengan persepsi dan kepribadiannya. 

Menurut TRAIT THEORI, siapa saja dapat menjadi pemimpin karena 
setiap insan sesungguh nya telah dianugerahi oleh Sang Pencipta berbagai 
kepribadian dan karakteristiuk yang dimiliki oleh pemimpin. 

Banyak  orang  yang   menganut   faham  ini,  terutama  bagi  
mereka yang menolak faham deterministik dengan unsur takdirnya.  Para 
penganut faham ini pada umumnya tergolong orang-orang yang menganut 
faham egalitarianistik. (*) 
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TEORI DAN MODEL PENDEKATAN 

KEPEMIMPINAN 
 
 

A. Teori Sifat 
Teori  yang   berupaya   untuk   untuk  mengidentifikasikan karakteristik 
khas ; baik  fisik   maupun   mental,  serta   kepribadian   yang  dikaitkan  
pula dengan   keberhasilan    kepemimpinan.  Teori ini menekankan 
pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin.Teori ini didasarkan  
pada asumsi,bahwa beberapa orang yang merupakanpemimpin    
alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain ; 
seperti energi yang tidak habis-habis nya,  intuisi  yang  mendalam,  
pandangan  masa  depan yang luar  biasa, serta kekuatan persuasif yang 
tidak tertahankan. Teori kepemimpinan  ini  menyatakan  bahwa suatu 
keberhasilan manajerial disebabkan memiliki kemampuan-kemampuan 
luar biasa dari seorang pemimpin. 
a. INTELEJENSIA. 

RALPH  STOGDILL  (1992)  mengemukan  bahwa  para pemimpin 
lebih  pintar  dari  pengikut-pengikut nya.  Adanya   perbedaan   
intelijensia  yang  ekstrem  antara  pemimpin  dan  bawahan  dapat  
menimbulkan gangguan sebagai  contoh ; seorang  pemimpin  
dengan IQ yang cukup  tinggi   akan   berusaha   untuk   
mempengaruhi  bawahan nya    yang memiliki  IQ rata-rata, 
kemungkinan bawahannya tidak memahami persoalan  yang 
diajukannya ; 

b. KEPRIBADIAN. 
Beberapa hasil  penelitian menyiratkan  bahwa  sifat kepribadian ; 
seperti kesiagaan,integritas pribadi dan percaya diri diasosiasikan  
dengan kepemimpinan yang efektif ; 

c. KARAKTERISTIK FISIK 
Studi mengenai hubungan   antara  kepemimpinan yang efektif dan 
karakteristik  fisik seperti usia, tinggi  badan  dan  penampilan  akan 
memberikan hasil-hasil yang bertolak belakang. 
 

B. Teori Kepribadian Perilaku 
Diakhir tahun 1940-an para  peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran 
bahwa   bagaimana    prilaku    seseorang dapat menentukan keefektifan 
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kepemimpinan   seseorang, dan menemukan sifat-sifat, mereka meneliti 
pengaruhnya pada prestasi dan kepuasaan dari para pengikutnya. 
a. Studi dari University of Michigan 

Telaah  kepemimpinan yang dilakukan pada Pusat Riset University 
of Michigan,  dengan  sasaran  melokasikan  karakteristik  dari 
perilaku kepemimpinan yang dikait kan dengan ukuran keefektifan  
kerja, melalui penelitian mengidentifikasikan dari dua gaya 
kepemimpinan yang berbeda,yang masing-masing disebut sebagai 
job-centered yang berorientasi  pada   pekerjaan  dan   employee-
centered yang berorientasi pada karyawan. 

              1)  Pemimpin yang job-centered 
Pemimpin yang berorientasi  pada tugas melakukan 
pengawasan yang  ketat, sehingga  bawahan  dalam  
melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur yang  telah 
ditentukan. Pemimpin seperti ini mengandal kan kekuatan 
paksaan, imbalan dan hukuman guna mempengaruhi sifat-sifat 
dan prestasi  pengikutnya.  Perhatian pada  orang  lain  
dipandang sebagai suatu hal mewah yang tidak dapat selalu 
dipenuhi oleh pemimpin. 

2) Pimpinan yang employee-centered 
Pemimpin  yang  mendelegasikan  pengambilan  keputusan 
pada bawahan  dan  membantu  mereka  dalam  memenuhi 
berbagai kebutuhannya  dengan  cara menciptakan lingkungan 
kerja yang kondusif.   Pemimpin  seperti  ini  memiliki  perhatian    
terhadap  kemajuan, pertumbuhan   dan prestasi dari bawahan 
nya yang diasumsikan guna memajukan pembentuk an dan   
pertumbuhan  kelompok.             

b. Studi dari Ohio State University. 
Diantara beberapa program  besar penelitian kepemimpinan yang   
terbentuk setelah Perang  Dunia ke II,satu yang paling  signifikan 
adalah penelitian  yang  dipimpin  oleh  FLEISHMA dan   kawan-
kawan di Ohio State University. Program ini menghasilkan teori dua 
faktor dari kepemimpinan. Suatu seri penelitian mengisolasikan dua   
faktor  kepemimpinan,     yaitu    membentuk    struktur   dan 
konsideran. 
1) Membentuk Struktur.   

Melibatkan perilaku dimana seorang pimpinan mengorganisasi 
kan dan mendifinisi kan    hubungan    di dalam 
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kelompok,cenderung membangun pola  dan  saluran 
komunikasi dan menjelaskan cara-cara   mengerjakan   tugas  
yang   benar. Pemimpin   yang cenderung  membentuk struktur 
yang tinggi,  akan berorientasi pada tujuan dan hasil. 

2) Konsiderasi. 
Melibat kan   berbagai   perilaku  yang   menunjukkan adanya  
persahabatan, saling   percaya, menghargai  kehangatan   dan   
komunikasi   antara pemimpin dan                para  pengikut. 
Pemimpin yang  memiliki  konsiderasi  tinggi     menekankan   
penting nya   komunikasi yang  terbuka dan partisipasi. 

 
C. Teori Kepemimpinan Situasional 

Suatu  pendekatan  terhadap  kepemimpinan yang menyatakan bahwa 
pemimpin memahami  perilakunya,  sifat-sifat   bawahannya   dan  
situasi sebelum  mengguna kan  suatu  gaya kepemimpinan tertentu. 
Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin   untuk   memiliki   
keterampilan  diagnostik dalam   perilaku manusia. 
 

D. Pendekatan Terbaru Dalam Kepemimpinan 
Menutup   tinjauan   mengenai   teori   kepemimpinan,  adalah dengan 
menyajikan tiga pendekatan lebih baru terhadap persoalan-persoalan ; 
suatu teori atribusi kepemimpinan, kepemimpinan  karismatik dan 
kepemimpinan transaksional lawan transformasional 
a. Teori Atribusi Kepemimpinan. 

Teori  ini  mengemukakan   bahwa   kepemimpinan   semata-mata  
suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. 

b. Teori Kepemimpinan Karismatik. 
Teori ini merupakan  suatu   perpanjangan dari teori-teori atribusi. 
Teori   ini   mengemukakan,  bahwa   para   pengikut membuat 
atribusi   dari kemampuan   kepemimpinan   yang   heroik atau luar 
biasa bila mereka  mengamati perilaku-perilaku tertentu. Telaah 
mengenai kepemimpinan karismatik   sebagian   besar   telah  
diarahkan   pada   mengidentifikasi perilaku  yang  membedakan 
pemimpin karismatik dan non karismatik. 

c. Kepemimpinan Transaksional lawan Transformasional.  
1) Pemimpin   transaksional,   adalah  pemimpin  yang  memandu 

atau memotivasi  pengikut   mereka  dalam  arah tujuan yang 
ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. 
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2) Pemimpin transformasional, adalah   pemimpin  yang 
memberikan pertimbangan dan   rangsangan   intlektual yang 
diindividukan, dan yang memiliki karisma. 

 
E. Dasar Konseptual Kepemimpinan Perspektif Islam 

Selain teori-teori yang telah dikemukan sebelumnya,maka Islam juga 
menawarkan konsep  mengenai  kepemimpinan tersebut. Untuk dapat 
memahami dasar konseptual  kepemimpinan  dalam  perspektif  Islam,  
harus digunakan     tiga pendekatan,  sebagai berikut : 
a. Pendekatan Normatif. 

Dasar konseptual kepemimpinan menurut Islam  secara   normatif 
bersumber pada Al-Qur’an  dan Al-Hadis  yang  terbagi  atas  empat 
prinsip pokok, yaitu : 
1) Prinsip tanggung jawab dalam organisasi. 

Di dalam Islam telah digariskan,  bahwa setiap diri kamu adalah 
pemimpin , dan  untuk  kepemimpinan itu kamu dituntut  
untuk bertanggung jawab.  Guna  memahami makna tanggung 
jawab adalah substansi   utama  yang harus difahami terlebih  
dahulu oleh   seorang  calon  pemimpin agar amanah yang 
diserahkan  kepada nya  tidak sia-sia. 

2) Prinsip Etika Tauhid. 
Kepemimpinan Islam,dikembangkan  diatas   prinsip- prinsip 
etika  tauhid.   Persyaratan   utama   seorang    pemimpin   
telah digariskan  dalam  Al-Qur’an  Surat Ali Imran : 118 yang 
artinya : Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaan mu orang-orang yang diluar 
kalanganmu (karena)  mereka   tidak    henti-hentinya 
(menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka  menyukai apa 
yang menyusahkan kamu.Telah     nyata  kebencian  dari  mulut 
mereka, dan apa yang disembunyi kan   oleh   hati   mereka   
lebih  besar lagi. Sungguh telah  Kami terangkan ayat-ayat 
(Kami), jiika kamu memahaminya. 

3) Prinsip Keadilan. 
Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka azaz 
keadilan harus benar-benar  dijaga  agar   tidak  muncul stigma 
ketidak adilan seperti kelompok  marginal, sebagaimana telah 
ditegaskan  dalam     Al-qur’an  Surat Shaad : 26 yang artinya : 
Hai Daud,sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di 
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muka  bumi,  maka   berilah   keputusan (perkara) diantara 
manusia   dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu, karena ia akan  menyesat kan   kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang   yang sesat  dari jalan   Allah 
mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan.  
     

4) Prinsip Kesederhanaan. 
Rasulullah.SAW menegaskan, bahwa   seorang  pemimpin itu 
harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Dalam 
Hadisyang diriwayatkan  oleh Abu Na’im   Rasululla.SAW  
bersabda “ pemimpin itu suatu kaum adalah pelayan mereka.” 
b. Pendekatan Historis. 

Al-Qur’an   begitu kaya dengan  kisah-kisah umat 
terdahulu sebagai  pelajaran   dan   bahan  perenungan  
bagi  umat yang akan datang. Dengan pendekatan historis 
ini diharapkan akan lahir  pemimpin-pemimpin yang 
memiliki sifat-sifat siddiq, amanah,fathonah dan lain-
lainnya   sebagai  syarat  keberhasilan nya dalam 
memimpin. Kisah-kisah dalam Al-Qur’an, Al-Hadis dan 
Sirah Nabawiyah, telah  memuat   pesan-pesan   moral 
yang tak  ternilai harganya. Sejarah yang  objektif  akan  
bertutur  dengan jujur tentang betapa sangat rawannya   
hamba   ALLAH.SWT   yang bernama manusia ini untuk 
dapat tergelincir ke dalam lautan dosa. 

c. Pendekatan Teoritis. 
Ideologi Islam adalah ideologi  terbuka. Hal  ini   
mengandung arti walaupun   dasar  konseptual   yang   ada  
dalam bangunan  Islam sendiri sudah sempurna, namun 
Islam tidak menutup kesempatan mengkomunikasi kan  
idea  dan  pemikiran  dari  luar Islam selama pemikiran  
tidak  bertentangan dengan  Al-Qur’an dan Al-Hadis. 
Pengembangan  ilmu   pengetahuan, kerangka manajemen 
Islam selama  berada dalam koridor ilmiah tentunya 
sangat dianjurkan, mengingat   kompleksitas  
permasalahan  dari  zaman  ke zaman akan   selalu   
bertambah   dan sejaran Islam pun mencatat dalam setiap  
zaman  akan  lahir  pembaharu-pembaharu  pemikir  Islam 
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yang  membangun  dasar-dasar konseptual  yang  relevan 
dengan zamannya.  

Dalam  mempelajari  studi  tentang  kepemimpinan terdapat dua 
macam model   pendekatan,  yang   ditujukan  untuk   memberikan  
penjelasan  tentang proses   lahir nya   seorang  pemimpin   yang  secara  
dominan     mempengaruhi perkembangan teori tersebut, yaitu : 

 
1. PERSONALITY TRAITS APPROACH. 

Pendekatan   ini   bemula   dari  asumsi tentang sifat-sifat dan talenta 
kepribadian tententu  yang   dimiliki   oleh   seseorang ; baik sebagai 
bawaan   dari   lahir   maupun   sebagai   hasil   pengalamannya   yang 
kemudian membentuk kapasitas kepemimpinannya. Pendekatan   ini    
melahirkan   teori   The Great Man  atau The Event Making Man, yang 
memfokuskan hanya pada teori atas faktor-faktor  subjektif  yang   
mencakup keberadaan dan penampilan  kepribadian seorang 
pemimpin. Pendekatan yang telah melahirkan teori tersebut tidak 
menolak   pentingnya   faktor kepribadian, hanya saja faktor tersebut 
tergeser dari posisi determinan menjadi kontributif, karena yang   
menjadi   faktor determinannya  adalah  situasi interaksional lingkungan 
tersebut. 

 
2. SITUATIONAL INTERACTIONAL APPROACH. 

Pendekatan    ini    menekankan    pada    situasi     lingkungan atau 
Environment Situation, yang didalamnya   berlangsung    interaksi sosial, 
politik, ekonomi dan budaya sebagai faktor dominan lahirnya seorang 
pemimpin. Pendekatan ini  bemula   dari   asumsi bahwa  seorang   
pemimpin  itu   lahir sebagai produk dari situasi lingkungan yang   secara   
kebetulan   mempersatukan adanya gejala kualitas kepribadian    
seseorang  dan  tuntutan  situasi  yang  membutuhkan pemimpin 
dengan kualitas yang sama. 

Menurut   KENNETH F. JANDA   faktor   lain  yang  layak untuk  
dianalisa bersama faktor kepribadian kepemimpinan, adalah : 

a. Lingkungan sosial dan fisik di mana interaksi kelompok 
berlangsung; 

b. Tuntutan kebutuhan kolektif yang perlu diatasi ; 
c. Karakteristik kepribadian dari orang-orang lain dalam 

kelompok itu. 
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 Adanya   dua  pendekatan   tersebut,   mengusung  banyak 
perdebatan tentang pendekatan  mana  yang lebih tepat  menjelaskan gejala 
kepemimpinan secara  umum,  cenderung berjalan seimbang. Oleh karena 
itu untuk menjamin objektivitas  dalam  studi  kepemimpinan,  kedua   
pendekatan   tersebut   dapat dikombinasikan.  Namun   demikian   tidak lah   
mudah   untuk  memadukan dua pendekatan tersebut, ini berarti harus ada 
kejelasan tentang bobot determinasi dan   kontribusi   dari   semua faktor 
yang diasumsikan terlibat dan berpengaruh secara signifikan dalam proses 
kepemimpinan, dan oleh sebab itulah maka teori kepemimpinan dianggap 
belum memiliki legitimasi. 

GLENN D. PAIGE,  mencoba  memperkenalkan  suatu  pendekatan  
lmiah melalui  enam   macam  variable  pokok  yang  perlu  diteliti dalam 
studi tentang kepemimpinan.  Adapun  keenam  variable  tersebut   
terintegrasi   dalam  suatu Conceptual Frame   untuk  kajian kepemimpinan 
dan dipakai sebagai penjelasan dari  penampilan  seorang  pemimpin  yang  
menjadi  objek  penelitian.  Keenam variable tersebut adalah sebagai berikut 
: 

1. KEPRIBADIAN 
Pengkajian tentang  pribadi harus dilakukan karena pemimpin 
adalah sosok pribadi. Kepribadian  harus  difahami   sebagai   
keseluruhan karakteristik  yang menggambarkan jati diri 
seseorang. Adapun fokus dari kajian  kepribadian   adalah   
tertuju   pada  kontribusi  apa  yang diberikan  oleh  faktor  
kepribadian terhadap penampilan dan prilaku kepemimpinan 
seseorang.   

2. PERANAN 
Seseorang   dapat   diakui   sebagai  seorang   pemimpin oleh  
karena kemampuannya  membawa  peran-peran  tertentu 
yang   diharapkan   oleh pihak-pihak lain, terlepas dari dasar 
kepribadiannya. Seandainya harapan  tersebut  dihayati  oleh   
seorang   pemimpin sebagai suatu kewajiban  untuk  di wujud 
kan  maka   dia   pun   akan  menentukan peranan   apa   yang   
akan di tampilkan dalam kepemimpinan nya. Pada  dasarnya,  
studi  ini  akan memberikan adanya kontribusi bagi  
pemahaman   kita akan prilaku kepemimpinan. 

3. ORGANISASI. 
Kehidupan di masyarakat modern dewasa  ini  tidak  terlepas 
dari faktor  organisasi.  Hal  ini  menyangkut  sistim  interaksi 
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yang bersifat interpersonal ;  baik langsung  maupun tidak 
langsung.  Melalui  studi    ini   diharapkan  akan  lahir  
pemahaman  tentang  pengaruh apa  saja   yang  dirasakan  
oleh para pengikutnya dalam interaksinya dengan seorang   
pemimpin. 

4. TUGAS. 
Hal ini berkenaan dengan penghayatan seseorang  tentang  
tugas apa yang  dia  merasa  terpanggil  untuk melakukannya. 
Penghayatan ini akan terlihat melalui  keputusan  yang  harus 
dibuat, masalah yang harus dipecahkan dan tindakan apa yang 
harus diambil. 

5. NILAI-NILAI. 
Cita-cita   tentang   bentuk   hubungan apa  yang ingin 
dibangun oleh seseorang pemimpin,dan dengan  cara  apa 
yang digunakan  untuk  mencapainya.  Hal  ini  akan  menjadi  
landasan  berpijak  dari prilaku  seorang pemimpin. 

6. LINGKUNGAN. 
Adalah  yang  mencakup   ciri-ciri  lingkungan  tersebut ; baik 
berupa teknologi, ekonomi  dan  sosial  budaya terhadap  
prilaku  dari  pada  kepemimpinan seseorang. 

Dari ilustrasi tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa kajian 
tentang kepemimpinan secara tertulis masih sangat  terbuka luas untuk 
dapat dipelajari. Masalah kepemimpinan  sama   tuanya  dengan sejarah 
manusia.  Untuk itulah maka kepemimpinan membutuhkan  manusia,  
karena mereka yang hidup ditengah-tengah   masyarakat,  tidak dapat   
menjalankan  tugas  dan fungsinya tanpa  adanya seorang pemimpin. (*) 
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FUNGSI DAN GAYA KEPEMIMPINAN 
 
 

A. Fungsi 
Menurut  GHISELLI  (1955),  fungsi  kepemimpinan  dalam  suatu 

organisasi  (bidang kerja)  berbeda  antara  organisasi  yang  satu  dengan  
yang lainnya. Hal  ini  disebabkan  fungsi  pimpinan  pada  dasar nya  
tergantung pada beberapa   hal ; antara   lain   jenis   organisasi,  situasi   
social dalam organisasi, karakteristik pemimpin dan jumlah anggota. 
Adapun fungsi utama yang diimbau oleh pimpinan adalah menetapkan, 
mengorganisir, memotivasi,berkomunikasi dan evaluasi,serta mengembang 
kan  bawahan  termasuk  dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang  pemimpin  
berfungsi menyediakan sumber daya dan untuk mengembangkannya 
dibutuhkan partisipasi dari anggotanya. 

Kepemimpinan yang efektif akan mengarahkan usaha  bawahannya  
untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Oleh  sebab  itu,  pemimpin harus 
mengakumulasikan berbagai  kepentingan   individu  yang  berbeda-beda  
kepada  tujuan   bersama. Kemampuan   dalam   komunikasi,   pengambilan    
keputusan    dan evakuasi mengharuskan seorang pimpinan untuk memiliki 
kualitas pribadi yang lebih dari bawahannya. 

Menurut   RICHARD  M.  STEERS  dan  HESSEL  NOGI. S. TARIGAN, 
bahwa kualitas kepemimpinan dalam   berbagai  bentuk memperlihatkan 
perbedaan antara  organisasi   yang  mampu   mencapi   tujuan  dengan 
yang tidak mampu.  

Kepemimpinan dapat mengisi beberapa fungsi penting yang 
diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, adalah sebagai 
berikut : 
1. Dalam fungsi mengisi kekosongan akibat ketidak lengkapan atau ketidak 

sempurnaan  design organisasi. Oleh  karena itu, tugas pimpinan adalah 
mewakili  organisasi   publik   dalam  setiap  kegiatan  yang menyangkut 
tugas   dan   fungsi   birokrasi   publik. Adapun tugas-tugas ; baik internal 
maupun   eksternal   yang   belum   diatur dalam perundangan yang ada, 
menjadi tanggungjawab pimpinan.            

2. Membantu   mempertahankan   statistik   organisasi   dalam  lingkungan 
bergolak, dengan   memungkin kan dilakukannya penyesuaian  dan 
adaptasi   yang   segera    pada   kondisi   lingkungan yang bergolak atau 
berubah. Dalam menindak lanjuti aktivitas layanan,sudah menjadi tugas 
pimpinan dan stafnya untuk melakukan persiapan diri  jika mekanisme, 
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method  dan  tehnik  kerja  membutuhkan perubuhan-perubahan; baik 
yang  bersifat  substansi maupun peraturan  perundangan yang melatar 
belakangi nya.  Keberhasilan   seorang pemimpin biasanya diukur dari 
keberhasilan nya   dalam  mengatasi  perubahan yang ada dilingkungan 
eksternal, sehingga kondisi organisasi tetap stabil, berkelangsungan dan  
berkembang. 

3. Membawa   koordinasi  intern  dari  unit-unit  organisasi yang berbeda-
beda, khususnya selama masa pertumbuhan dan perubahan. Leadeship  
dapat  meredam  serta menjadi pemisah bagi kelompok-kelompok yang 
berkonflik dalam organisasi. Tugas dan fungsi organisasi publik tidaklah 
ringan, karena keberhasilan layanan  sangat  ditentukan oleh kualitas 
kerjaanya. Inilah  tugas  dari  organisasi  publik,  karena itu dibutuhkan 
seorang pimpinan yang mampu mengatasi gejolak atau konflik internal, 
sehingga tidak mengganggu kinerja serta  prestasi organisasi publik. 

4. Memiliki peranan dalam mempertahankan sususnan   anggota   yang 
stabil  dengan cara pemenuhan kebutuhan anggota secara memuaskan, 
untuk  mensukseskan  organisasi  publik  dalam  menjalan kan tugas dan 
fungsinya.Pimpinan dan stafnya perlu   memikirkan kesejahteraan 
karyawan; baik kebutuhan fisik, spiritual.  Jika  ini terpenuhi tidaklah 
sukar bagi organisasi publik untuk mengemban tugas yang diberikan. 

Kepemimpinan berusaha  menggerakkan  individu  atau  kelompok  
dalam organisasi  agar  mau  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan, dan dengan 
semangat yang  tinggi  sesuai  pula  dengan  kesepakatan yang telah 
disetujui. Selanjutnya, secara operasional  dapat  dibedakan  dalam  lima 
fungsi pokok kepemimpinan, yaitu : 

1. FUNGSI INSTRUKSI 
Fungsi   ini   bersifat   komunikasi   satu   arah,  yaitu  pemimpin   
sebagai   komunikator  merupakan   pihak  
yang menentukan, apa, bagaimana dan dimana  perintah  itu  
dikerjakan  agar  keputusan   dapat   dilaksanakan secara   efektif. 
Kepemimpinan  yang  efektif  memerlukan  kemampuan 
menggerakkan  dan  memotivasi   orang   lain   agar   mau 
melaksanakan  perintah. 

2. FUNGSI KONSULTASI 
Fungsi  ini  bersifat  komunikasi  dua  arah. Pada  tahap pertama dalam 
usaha menetapkan keputusan, pemimpin sering kali memerlukan 
bahan pertimbangan yang mengharuskannya untuk berkonsultasi  
dengan mereka yang  dipimpin nya  yang  dinilai  mempunyai  berbagai  
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bahan informasi yang di perlukan dalam menetapkan keputusan. 
Tahap kedua konsultasi tersebut dapat dilaksanakan  setelah 
keputusan ditetapkan dan sedang dalam  pelaksanaan.Dengan 
menjalankan  fungsi  konsultasi tersebut,  diharapkan   keputusan-
keputusan   yang   diambil  oleh  pimpinan akan mendapat   dukungan,   
sehingga   kepemimpinan    dapat   berlangsung dengan baik. 

3. FUNGSI PARTSIPASI 
Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 
orang-orang  yang  dipimpinnya ; baik  dalam keikut sertaan dalam 
mengambil keputusan  maupun dalam  melaksanakannya. Partisipasi, 
tidak  berarti bebas  berbuat, tetapi  dilakukan  secara  terkendali dan 
terarah berupa kerjasama   dengan   tidak   mencampuri  atau  
mengambil  tugas pokok orang  lain.  Keikut sertaan  pemimpin  harus 
tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksanaan. 

 
B. Gaya Kepemimpinan 

Pada hakekat nya, kepemimpinan   atau  leadership   adalah  
kemampuan seseorang   untuk   dapat   menguasai   atau  mempengaruhi  
orang lain dan atau  masyarakat  yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu  
kepemimpinan   merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin yang dalam penerapannya mengandung   konsekuensi  terhadap   
diri  pemimpin   itu   sendiri ;   antara lain sebagai berikut :    

a. Harus   berani   mengambil   keputusan   sendiri  (Self Decisioan 
Making) secara tegas dan tepat ; 

b. Harus berani menerima resiko sendiri  (Self Risk) ; 
c. Harus berani    menerima    tanggung jawab    sendiri    (The Principle 

of  Absoluteness of Renponsibility). 
           Gaya kepemimpinan atau Leadership Style pada dasar nya 
mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan sikap tindak  atau 
Attitude and behavior seorang  pemimpin  yang  berhubungan  dengan  
ability  dalam  memimpin yang wujudnya biasanya membentuk suatu pola 
tertentu. Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh  dari  tindakan 
seorang pemimpin, baik yang   nampak  maupun  yang   tidak   nampak   oleh   
bawahannya.  Pada dasarnya gaya kepemimpinan  menggambarkan 
kombinasi yang konsisten  dari  suatu  falsafah keterampilan,  sifat dan  sikap 
yang  mendasari    prilaku   seseorang.  Gaya  kepemimpinan  yang  
menunjukkan,  secara  langsung   maupun tidak langsung, tentang keyakinan 
seorang pimpinan terhadap   kemampuan    bawahannya. 
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Masalah konsistensi gaya kepemimpinan seseorang sering  pula  
dipertanyakan, apakah  gaya  kepemimpinan  seseorang  itu  bersifat tetap  
sehingga tidak akan berubah  meskipun  dihadapkan  kepada   situasi  yang   
belainan,  ataukah  gaya kepemimpianan seseoranag bersifat  fleksibel  yang  
dapat  menyesuaikan diri pimpinan tersebut terhadap situasi yang dihadapi. 

 
Pendapat Pertama 
Gaya  kepemimpinan   seseorang   tidak  akan  berubah 
menghadapi situasi yang bagaimana  pun ;   misalnya   seseorang    
yang    mempunyai   ciri-ciri otokrasi, maka  gaya kepemimpinan 
nya pun akan otokratip pula, terlepas dari  organisasional   yang   
dihadapinya.  Sebaliknya  seseorang yang pada dasarnya ber 
pandangan  demokratik akan secara konsisten menggunakan  gaya  
kepemimpinan  yang  partisipatif,  meskipun  situasi  
organisasioanal yang dihadapinya menuntut gaya kepemimpinan 
yang lain. 
 
Pendapat Kedua 
Gaya kepemimpinan seseorang sangat bersifat situasional. Dalam 
praktek, pandangan ini berarti  tidak   
ada seorang pimpinan yang sangat konsisten menggunakan satu 
gaya kepemimpinan tertentu terlepas dari situasi yang dihadapi 
nya. Ini berarti, efektivitas  kepemimpinan  seseorang  sangatlah 
tergantung  pada kemampuannya “membaca situasi yang 
dihadapi“ dan menyesuaikan gaya kepemimpinan nya  dengan 
situasi tersebut, sehingga  efektif menjalan kan fungsi-fungsi 
kepemimpinannya. 
 

           Menurut   teori    situasional,  seorang    pimpinan   yang  paling  
otokratik sekalipun akan mengubah gaya  kepemimpinan nya  dengan  gaya 
lain ; misalnya gaya  yang  agak  demokratik,  apabila  situasi  tertentu  
menuntutnya, terutama apabila  konsistensi  menggunakan  gaya  otokratik  
dapat pula membahayakan kedudukannya  sebagai  pemimpin. Sejarah telah 
membuktikan tentang pimpinan negara   yang   sangat   otokratik pun    
akhirnya  “ mengalah pada tuntutan rakyat “; misalnya  dengan  cara  
menghidup kan  kembali  kehidupan  demokrasi di negara  yang 
bersangkutan.  Pimpinan  negara seperti ini, sesungguhnya tidak merubah   
pendiriannya   tentang  persepsi  mengenai   kepemimpinan yang 



KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN Seni dan Gaya Komunikasi | 103  
 

efektif,akan tetapi demi berlangsungnya kepemimpinannya ia tidak 
mempunyai pilihan   lain   kecuali  melakukan   berbagai  penyesuaian  yang  
mungkin  hanya bersifat sementara yang dtuntut oleh situasi yang 
dihadapinya.  

Sebaliknya, teori situasional  mengatakan  bahwa seseorang yang 
biasanya menggunaka gaya kepemimpinan yang demokratik mungkin   saja 
bertindak otoriter  apabila   situasi mengghendakinya; seperti dalam 
mengenakan sanksi terhadap para pelanggar disiplin organisasi, mengoreksi 
penyelewengan atau sangat didesak oleh situasi kritis. Berbagai   penelitian 
yang dilakukan oleh para ilmuwan, dan dari pengalaman banyak praktisi 
menunjukkan bahwa pandangan kedua lah  yang  lebih  mendekati   
kebenaran  ilmiah,  bahkan   dikatakan   teori tentang kepemimpinan yang 
efektif  dewasa   ini   adalah   teori   kepemimpinan situasional yang juga di 
kenal dengan istilah “ Contingency Theory “.  

Dalam konteks seperti ini,  perlu  ditekankan  terlebih  dahulu 
bahwa gaya dasar  yang  tepat  dimiliki  oleh  seorang   pimpinan,   adalah  
gaya demokratik dengan sepuluh karakteristik utama sebagai berikut : 
1. Kemampuan memperlakukan organisasi sebagai  suatu totalitas 

dengan menempatkan  semua  satuan   organisasi   pada  peranan dan 
proporsi yang  tepat  tanpa  melupakan  peranan   satuan kerja 
strategik tertentu tergantung   pada  sasaran-sasaran  yang  ingin   
dicapai  oleh organisasi; 

2. Mempunyai persepsi holistik mengenai organisasi yang  dipimpinnya ; 
3. Menggunakan pendekatan yang integralistik dalam menjalankan 

fungsi-  fungsi pemerintahannya ; 
4. Menempatkan   kepentingan   organisasi   sebagai    keseluruhan, diatas  

kepentingan   diri   sendiri   atau  kepentingan  kelompok tertentu 
dalam organisasi ; 

5. Menganut   filsafat   manajemen  yang  mengakui dan menjunjung 
tinggi harkat martabat  para  bawahan nya  sebagai  makhluk politik,   
ekonomi, sosial dan sebagai individu yang mempunyai jatidiri yang 
khas; 

6. Sejauh mungkin memberikan kesempatan kepada para  bawahan  
untuk berperan  serta  dalam  proses  pengambilan keputusan, 
terutama yang menyangkut tugas para para bawahan yang 
bersangkutan ; 

7. Terbuka terhadap idea, pandangan dan saran orang-orang lain 
termasuk  para bawahannya ; 
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8. Memiliki prilaku dan keteladanan  yang  menjadikan nya  panutan bagi  
bawahan nya ; 

9. Bersifat  rasional  dan  objektif  dalam  menghadapi  bawahan terutama 
dalam menilai prilaku dan prestasi kerja orang lain ; 

10.  Selalu berusaha   menumbuhkan   dan   memelihara  iklim kerja  yang 
kondusif bagi inovasi dan kreativitas  bawahan. 

Menurut    HERSEY   and  BLANCHARD,  bahwa   gaya   
kepemimpinan  yang  baik  tersebut   pada   dasarnya   merupakan   suatu   
perwujudan  dari pada tiga komponen   yaitu,   pemimpin,  bawahan   dan   
situasi    dimana   suatu    proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. 
Selanjutnya HERSEY and BLANCHARD juga mengajukan proporsi, bahwa 
gaya  Kepemimpinan  (K)  merupakan  suatu fungsi  dari  Pimpinan  (P) , 
Bawahan (B)  dan Situasi (S)  selanjutnya   dapat dinotasikan sebagai K = (P + 
B +S). 

Menurut  pendapat  mereka,  pemimpin (P)  adalah seseorang yang 
dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok  untuk melaksanakan 
kebolehan  kerja yang  maksimal, sebagai tujuan   dari organisasi. Suatu 
organisasi  akan  berjalan dengan baik ketika pemimpin mempunyai 
kecakapan di bidangnya atau expert. 

Sedangkan  bawahan (B) adalah anggota  yang  setiap  saat  siap  
melaksanakan  perintah  atau  tugas  yang  telah  disepakati dan dibebankan 
kepada  mereka, guna  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut. Dalam  suatu  
organisasi  bawahan mempunyai peranan yang strategis, karena  sukses 
tidaknya   seorang pimpinan dalam    memimpin  organisasi  tersebut  sangat   
tergantung pula pada bawahan nya. Oleh  karena  itu, maka seorang  
pemimpin harus mampu memilih bawahannya secara cermat pula. 

Adapun situasi (S),   adalah   suatu   keadaan  yang  kondusif.  Hal   
ini   bagi seorang pemimpin harus berusaha pada saat-saat tertentu 
mempengaruhi pola sikap   tindak  orang  lain   agar  dapat  mengikuti  
kehendak nya,  dalam   rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan 
demikian,ketiga unsur itu  saling  berkaitan satu  dengan  yang  lainnya dan  
akan menentukan tingkat keberhasilan seorang pemimpin. HERSEY  and  
BLANCHARD  dalam  SUTARTO  (1998 : 137-138), melakukan kombinasi  
prilaku    tugas   dengan   prilaku   hubungan, sehingga  membedakan empat 
gaya kepemimpinan,  sebagai berikut: 
1. TELLING 

Adalah  gaya  kepemimpinan  dengan  ciri-ciri;  tinggi  tugas dan rendah 
hubungan; pemimpin  memberikan   perintah   khusus;     pengawasan  
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dilakukan  secara  ketat;  pemimpin  menerangkan   pada  bawahannya 
apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, kapan  harus 
dilakasanakan dan dimana harus dilakukannya ; 

2. SELLING 
3. Adalah gaya  kepemimpinan  dengan ciri-ciri ;  tinggi  tugas  dan  tinggi 

hubungan ; pemimpin menerang kan tentang  keputusan,  memberikan 
pengarahan dan komunikasi dilakukan secara dua arah ; 

4. PARTICIPATING 
Adalah   gaya  kepemimpinan  dengan  ciri-ciri ;  tinggi  hubungan  dan 
rendah   tugas,  pemimpin   maupun bawahan saling   memberikan   
gagasan dan membuat keputusan bersama ; 

5. DELEGATING. 
Adalah  gaya  kepemimpinan  dengan  ciri-ciri;  rendah hubungan dan 
rendah  tugas, pemimpin  melimpahkan  pembuatan  keputusan  dan 
pelaksanaan kepada bawahan. (*) 
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TIPOLOGI DAN MODEL KEPEMIMPINAN 
 
 
A. Tipologi Kepemimpinan 

Dalam  praktek  berorganisasi  gaya  kepemimpinan  yang  telah  
kita bahas sebelumnya, telah   berkembang   pula   beberapa tipe  dari pada 
kepemimpinan antara lain sebagai berikut : 
1. TIPE OTOKRASI 

Dilihat  dari  segi  persepsinya,  seorang pemimpin yang otokrasi 
adalah seorang yang sangat egois. Dengan egoism yang besar akan 
mendorong untuk  memutar  balikkan  kenyataan ; misalnya dalam 
menginterpretasi kan disiplin  para  bawahannya, seorang  pemimpin  
yang otokrasi akan menterjemah kan   disiplin   kerja  yang  tinggi   
yang   ditunjukkan oleh bawahananya sebagai perwujudan kesetiaan 
bawahan pada pimpinan, padahal  sesungguhnya disiplin kerja itu 
dididasar kan pada ketakutan, bukan kesetiaan. Seorang   pemimpin   
pada  tipe  ini, memiliki  ciri-ciri, sebagai berikut : 
Menganggap organisasi sebagai milik pribadi ; 
a) Mengidentikkan  tujuan  pribadi  dan tujuan organisasi sebagai milik 

pribadi ; 
b) Tidak menerima kritik, saran  dan  pendaat  serta  terlalu  

tergantung pada kekuasaan formalnya  
c) Dalam   tindakannya   sering   kali   menggunakan   pendekatan yang 

mengandung unsur-unsur  paksaan dan bersifat menghukum. 
Berangkat dari persepsi yang demikian, maka seorang  pimpinan  
yang otokrasi cenderung menganut nilai organisasional  yang  
berkisar pada pembenaran segala   cara   yang   ditempuh  untuk 
pencapaian tujuan. Suatu tindakan  akan  dinilainya  benar apabila 
hal itu mempermudah tercapainya  tujuan, dan semua tindakan 
yang menjadi penghalang  akan dipandangnya  sebagi sesuatu yang 
tidak baik. Dengan demikian  akan disingkirkan nya, apabila perlu 
dengan tindakan kekerasan 
 

2. TIPE MILITERISTIK 
Sering  menggunakan  pola   perintah   dalam rangka menggerakkan 
bawahan ; 
a) Dalam  menggerakkan   bawahan  sering   pula   bergantung kepada  

pangkat dan jabatan ; 
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b) Senang pada formalistik yang  bertele-tele ; 
c) Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan dari bawahan  
d) Sukar menerima kritikan dari bawahan ; 
e) Menyenangi upacara-upacara untuk berbagai keadaan 

Dalam  konteks  seperti  ini, maka yang dimaksud dengan pemimpin   
yang  bertipe  militeristik  tentu  sangat   berbeda   dengan   
seorang  pemimpin organisasi militer. 
 

3. TIPE PATERNALISTIK 
Tipe pemimpin yang  paternalistik   banyak   terdapat   dilingkungan  
masyarakat yang masih bersifat tradisional, pada  umumnya  
terdapat di masyarakat  agraris.  Popularitas  pemimpin  yang  
paternalistik   ini  ditentukan oleh beberapa faktor ; antara lain : 

a. Kuatnya ikatan primordial ; 
b. “ Extended Family System “ ; 
c. Kehidupan masyarakat yang komunalistik ; 
d. Peranan adapt istiadat yang sangat kuat dalam     kehidupan  

bermasyarakat ; 
e. Masih dimungkinkannyahubungan   pribadi  yang intim antara    

seorang  anggota  masyarakat  dengan  anggota  masyarakat yang  
lainnya. 
Salah satu ciri utama dari masyarakat tradisional, adalah rasa 
hormat yang tinggi ditunjukkan oleh para anggota masyarakat 
kepada orang    tua atau mereka yang di tuakan. Namun demikian,  
sampai seberapa   jauh  tipe  pemimpin  yang paternalistik ini cocok 
untuk organisasi-organisasi modern, tentu  tidak mudah untuk 
menjawab pertanyaan tersebut,     meski  berbagai  pelajaran  
penting  dapat  dipetik dengan  menganalisis  ke lima  faktor  diatas,  
yaitu  persepsi,  nilai-nilai yang  dianut, sikap dalam beriteraksi 
dengan orang lain, perilaku dan gaya kepemimpinan  yang 
digunakan. 
Ditinjau  dari  segi  nilai-nilai   organisasional  yang  dianut, seorang 
pemimpin yang paternalistik mengutamakan kebersamaan. Artinya  
pemimpin  yang  tersebut  berusaha  untuk memperlakukan semua  
orang  dan  semua satuan kerja dengan seadil-adilnya. Sikap seperti  
ini  adalah  sifat  kebapaan, yang menyebabkan  hubungan  antara  
atasan  dengan bawahan lebih  bersifat informal, ketimbang   
hubungan  formal  yang   sering  terjadi.  Hanya saja hubungan yang 
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bersifat informal tersebut dilandasi oleh pandangan, bahwa dimata    
seorang  pimpinan  paternalistik  para bawaannya belum dewasa 
dalam bertindak dan berfikir,  sehingga memerlukan bimbingan dan 
tuntunan terus menerus. Seorang  pemimpin  yang  mempunyai  
tipe seperti ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa ; 
b. Bersifat terlalu melindungi atau Overly Protective 
c. Jarang memberikan kesempata kepada bawahan   nya untuk 

mengambil keputusan dan inisiatif  atau  mengembangkan  daya    
kreasi dan partisipasi mereka ; 

d. Sering bersikap ingin tahu. 
 

4. TIPE KARISMATIK 
Sampai  saat  ini  para  ahli  belum   menemukan   mengapa seorang 
pemimpin mempunyai  kharisma,  apa sebabnya ? pada  umumnya 
pemimpin   seperti  itu mempunyai daya tarik yang sangat besar dan 
karenanya  ia  mempunyai  pengikut  yang  banyak,  meskipun para 
pengikutnya  sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka  
menjadi  pengikut pemimpin itu.  Pemimpin kharismatik, sering  pula   
dikaitkan bahwa dia telah diberkahi dengan  sesuatu kekuatan gaib atau 
Supranatural Power. Sebagai ilustrasi, MAHATMA GANDI bukanlah 
seorang yang kaya,  ALEXANDER THE GREAT   dia  bukan  pula  pemilik   
fisik yang sehat. Demikian pula   dengan   JOHN F. KENNEDY memiliki  
kharisma,  walau   usia  mereka   masih   muda  pada  saat   terpilih 
menjadi Presiden Amerika Serikat. Sesungguhnya  sangat  menarik  
untuk diperhatikan, karena  para  pengikut seorang pimpinan yang 
kharismatik tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut,sikap,perilaku  
dan  gaya  yang digunakan.  
Bisa   saja seorang pemimpin yang kharismatik menggunakan gaya  yang 
otokrasi atau diktatorial, namun para pengikutnya  tetap setia 
kepadanya. Demikian pula  bila  dia menggunakan   gaya paternalistik,  
maka  tetap saja tidak kehilangan daya tarik nya, hanya  saja  jumlah  
pemimpin  yang  tergolong sebagai  pemimpin  kharismatik   tidak   
besar, dan mungkin  karena  jumlahnya  yang sedikit  itu pula  yang  
menyebabkan  tidak cukupnya data empiris  yang  dapat digunakan  
untuk menganalisa secara ilmiah mengenai karakterstik pemimpin   
seperti  itu  secara  rinci. Oleh karena itu, yang  dapat  dilakukan  adalah  
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mengakui kehadiran dan eksistensinya  dari waktu  ke  waktu  tertentu, 
dan beruntung lah organisasi yang mendapatkan pemimpin seperti ini. 
 

5. TIPE DEMOKRATIS 
Pengetahuan   tentang  kepemimpinan  telah membuktikan bahwa  tipe  
pemimpim  yang   demokratis lah   paling   tepat   untuk  suatu 
organisasi   modern.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  tipe seperti ini 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Dalam  proses   menggerakkan   bawahan   selalu   bertitik tolak 

bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia ; 
 
b. Berusaha   mensinkronisasikan   kepentingan-kepentingan    dan  

tujuan organisasi dengan kepentingan dan   tujuan pribadi ; 
c. Senang  menerima  saran  dan  pendapat,  bahkan   kritikan dari  

bawahan nya ; 
d. Selalu  memberikan  kebebasan  yang  setulus-tulusnya  kepada 

bawahan  yang  berbuat  kesalahan  kemudian  diperbaiki   agar 
bawahan tersebut tidak lagi berbuat kesalahan yang sama  

e. Selalu berusaha mengutamakan teamwork dalam  usaha  untuk   
mencapai tujuan ; 

f. Selalu  berusaha   untuk  menonjolkan   bawahan nya  agar lebih 
sukses   dari   dirinya,  serta   berusaha   pula   mengembangkan  
kapasitas diri sebagai pemimpin. 

Sebenarnya  peranan  yang  dimainkan  oleh nilai-nilai yang dianut  
seorang  pemimpin  yang  demokratis  tidaklah kecil  dalam  upaya  
meningkat kan  untuk  menjadi  pemimpin  yang  demokratis. Pada 
dasarnya  keseluruhan   nilai  yang  dianut  berangkat  dari filsafat  hidup   
yang   menjunjung   tinggi harkat  dan martabat  Manusia. Pemimpin 
yang demokratis memperlakukan manusia dengan cara-cara   yang 
manusiawi. Nilai  yang  demikian tidak dimilik oleh seorang pemimpin  
yang  otokratis,  dan  juga tidak selalu dimiliki oleh tipe  pemimpin 
paternalistik atau pun tipe yang kharismatis. 
Pemimpin yang demokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti oleh 
bawahanya. Dalam kehidupan organisasi selalu mendorong bawahan 
menumbuh  dan  kembangkan  daya  inovasi serta  kreativitas, dengan 
sungguh-sungguh pula dia mendengarkan  pendapat,  saran  dan  
bahkan  kritik  orang  lain, terutama datang dari bawahannya. Selain 
dari itu,ada satu lagi karakteristik penting  dan  sangat positip dari  
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seorang pemimpin yang demokratis yaitu  dengan cepat   dia   akan 
menunjukkan penghargaannya kepada bawahan yang                         
berprestasi ; baik berupa kata-kata pujian, tepukan  pada   bahu   
bawahannya,   mengeluarkan   piagam  penghargaan, kenaikan pangkat 
dan bahkan promosi jabatan. 
Dari ilustrasi diatas bahwa untuk menjadi tipe demokratis tidaklah 
mudah, karena pemimpin seperti itu adalah yang paling ideal. Oleh 
karena  itu  sangat  baik  apabila semua pemimpin  berusaha untuk  
menjadi seorang pemimpin yang demokratis. 

 
6. TIPE LAISSEZ-FAIRE. 

Pada  tipe  ini,  seorang  pemimpin  mempersilahkan  bawahannya 
untuk membuat  suatu  keputusan, karena telah mendelegasikan 
sebagian kewenangan nya,  pemimpin percaya terhadap apa yang    
diputus kan, dan yang dilaksanakan oleh bawahan. Akan tetapi tetap 
bertangggung jawab atas pelaksanaan keputusannya. Pemimpin tipe 
ini tidak terlalu  pusing  dengan  jalannya roda pemerintahan. Ia 
memberikan full delegation of authotity kepada para pembantu nya, 
dibidangnya masing-masing. Pemimpin tipe Laissez-Faire, tidak 
terlampau serius menangani   permasalahan sebab dianggap sudah 
ada pembantu yang bekerja  untuk itu,  dan dia pun tidak apresiatif  
terhadap individu-individu pembantunya, karena kalau mereka dinilai 
tidak bagus kenerjanya   setiap saat dapat saja di copot. 
 

B. Model Kepemimpinan 
Model  kepemimpinan   didasarkan  pada  pendekatan  yang  

berlandaskan pada  prilaku  dan  keterampilan seseorang  yang berbaur. Ada 
beberapa  model leadership yang menganut pendekatan ini, yaitu sebagai 
berikut : 
A. MODEL  KONTINUM atau Otokrasi-Demokrasi. 

Menurut pendapat TANNENBAUN N SCHMIDT, bahwa seorang 
pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya melalui beberapa cara, 
yaitu : 
a. Menonjol kan sisi ekstrim yang disebut dengan perilaku otokrasi.  

Prilaku otokrasi pada umumnya dinilai bersifat negatif,karena 
sumber kekuasaan / wewenang   berasal   dari   adanya   pengaruh   
pimpinan.  
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Otokrasi   berada  ditangan  pemimpin, karena  pemusatan 
kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan ada  pada  pimpinan  
tersebut    dengan memegang    tanggung jawab penuh, sedangkan 
bawahannya  dipengaruhi melalui   ancaman  dan  hukuman. Selain  
bersifat negative, maka gaya kepemimpinan seperti ini  mempunyai 
manfaat lain, yaitu: 

1) Pengambilan keputusan cepat ; 
2) Dapat memberikan kepuasan kepada  pimpinan  dan 

membawa rasa aman dan keteraturan bagi bawahan ; 
3) Orientasi utama adalah pada tugas. 

b. Dari cara menonjol lain yang disebut demokratis. 
Perilaku  demokratis  memperoleh  sumber  kuasa  dari  
bawahannya.  Hal  ini  dimungkinkan jika  bawahanya dimotivasi 
dengan  tepat dan dalam menjalankan kepemimpinan nya 
berusaha  mengutamakan teamwork  untuk mencapai tujuan, 
karena seorang pemimpin  senang menerima  saran  dan  kritikan  
dari  bawahanya.  Disinilah  kebijakan  berlangsung  secara  terbuka  
bagi  diskusi  dan keputusan kelompok.  

 
B. MODEL OHIO 

Ohio University  dalam  penelitiannya  telah melahir kan teori dua faktor 
tentang gaya kepemimpinan, yaitu : 
a. Struktur Inisiasi. 

Hal ini mengacu pada prilaku pemimpin dan menggambarkan 
adanya hubungan  antara diri nya  dengan  anggota   kelompok   
kerja    dalam upaya membentuk  pola organisasi, saluran 
komunikasi dan methoda ataupun prosedur  yang  telah  
ditetapkan,  sebagai  contoh ; seorang pemimpin menugaskan 
kepada anggota kelompok   tugas tertentu,  dan  pemimpin  
meminta   anggota   kelompok  itu  untuk   mematuhi tata  tertib  
dan  peraturan standard,  serta   memberikan   anggota kelompok  
tentang hal-hal yang diharapkan dari mereka. 

b. Struktur Konsiderasi. 
Hal  ini  mengacu  kepada  prilaku  yang menunjuk kan  
persahabatan, kepercayaan  yang  timbal  balik, rasa hormat  dan 
kehangatan dalam hubungan antara pimpinan dengan 
bawahannya. 
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Kedua faktor dalam   kepemimpinan   OHIO   tersebut  dalam    
proses implementasi nya mengacu kepada empat  kuadran, yaitu : 
1) Model kepemimpinan  yang   tinggi  konsideransi  maupun  

struktur inisiasinya ; 
2) Model kepemimpinan  yang   tinggi    konsiderasi   maupun  

struktur  inisiasinya ; 
3) Model kepemimpinan yang tinggi konsiderasi tetapi rendah 

struktur  inisiasinya ; 
4) Model kepemimpinan yang rendah konsiderasi tetapi tinggi 

struktur inisiasinya. 
 
 C.  MODEL LIKERI atau Likeri’s Management Systim. 

Dalam model ini,  maka kepemimpinan  dapat  di kelompokkan kedalam 
empat sistim, yaitu : 
a. Sistim Otoriter atau sangat Otokrasi. 

Dalam  sistim  ini  maka  semua  keputusan  yang   berkaitan   
dengan  pekerjaan,   pimpinan    akan  memerintahkan bawahannya   
untuk menjalankan.  Pimpinan  juga  menentukan  struktur  
pekerjaan yang harus  dijalankan oleh  bawahan dalam  
menjalankan pekerjaannya, pimpinan   cenderung   menerapkan   
ancaman  dan  hukuman. Oleh karena  itu  hubungan  antara  
pimpinan  dan  bawahan selalu saling mencurigai. 

b. Sistim Otoriter Bijak atau Otokrasi Paternalistik. 
Perbedaan sistim ini dan  sistim  sebelumnya, adalah  terletak  pada 
adanya  fleksibelitas  pimpinan  dalam  menetapkan  standar yang 
di tandai  dengan  meminta  pendapat bawahan. Pemimpin  seperti 
ini juga   sering  memberikan  pujian  dan  hadiah   ketika  
bawahannya berhasil  bekerja  dengan  baik.  Namun  walaupun   
demikian, sikap pemimpin pada sistim ini pun dominan 
memerintah. 

c. Sistim Konsultatif. 
Pada sistim ini kondisi lingkungan  kerja  dicirikan adanya pola dua 
arah.  Dalam   penerapan   kepemimpinannya, seorang  pemimpin 
cenderung  bersifat  mendukung.  Selain dari itu,  sistim leadership 
ini  juga  tergambar pada  pola penetapan sasaran  organisasi yang 
cenderung   bersifat  konsultatif  dan memungkinkan diberikan nya 
wewenang pada bawahan di tingkat tertentu. 
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d. Sistim Partisipatif. 
Pada sistim  ini, pemimpin  memiliki  gaya  yang  lebih menekankan 
pada kerja  kelompok  sampai  ditingkat  bawah. Untuk itulah maka   
biasanya   ia  menunjukkan   keterbukaan  dan   memberikan  suatu 
kepercayaan  yang tinggi  pada bawahan,  sehingga  dalam   proses 
pengambilan  keputusan  dan  penentuan  target,  pimpinan   selalu 
melibatkan  bawahannya. Dalam  sistim  ini  pola  komunikasi  yang 
terjadi  adalah  dua arah dengan  memberikan  kebebasan   kepada 
bawahan untuk dapat mengungkapkan  seluruh  idea  atau 
permasalahan yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 Dengan  memperhati kan  uraian – uraian  tersebut  diatas,  maka  
model kepemimpinan  yang  diketengah kan oleh   LIKERT  tersebut  
pada  dasar  nya  merupakan pengembangan dari model-model 
kepemimpinan  yang  telah ada di Ohio University, yaitu dari sudut 
pandang strukturisasi dan konsiderasi. 

 
C. MODEL MANAGERIAL GRID 

Dalam  model  ini BLAKE  n  MOUTON   dalam  buku nya  ROBIN (1996) 
telah memperkenalkan model kepemimpinan yang  ditinjau  
perhatiannya terhadap tugas dan orang. Seorang pimpinan selain 
memikirkan tugas yang  akan dicapainya, ia juga dituntut untuk memiliki 
orientasi  yang  baik  terhadap  perkembangan kerja dengan staf nya, 
sehingga dalam mengambil  sikap terhadap tugas, policy, proses dan  
prosedur  dapat  berjalan  dengan  baik. Untuk  dapat  menyelesaikan  
tugas-tugasnya, pada  saat  itu  juga  pemimpin harus memperhatikan  
pola hubungan dengan staf atau bawahannya secara baik. 
Menurut BLAKE n MOUTON, kepemimpinan dapat dikelompok kan  
menjadi   empat    kecenderungan  yang  ekstrem,  dan  ada satu 
kecenderungan     yang    terletak   di tengah-tengah    keempat    gaya 
ekstrem  tersebut.  Adapun  pengelompokan kepemimpinan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Improverished Leadership atau Model Kepemimpinan yang 

tandus. Dalam model kepemimpinan ini si pemimpin selalu 
menghindari dari  segala   bentuk   tanggung   jawab   dan   
perhatian   terhadap  bawahannya. 

b. Silent Leadeship atau Model Kepemimpinan Diam. Disini 
pimpinam menaruh perhatian besar terhadap hasil maupun 
hubungan kerja, sehingga mendorong bawahan untuk berfikir dan 
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bekerja, serta  terciptanya  hubungan yang serasi antara pimpinan 
dan bawahan.  

c. Country Club Leadeship atau model kepemimpinan 
perkumpulan.Disini pimpinan lebih  mementingkan  adanya  
hubungan   kerja atau  kepentingan  bawahan, sehingga   hasil   dan   
tugas   kurang diperhatikan. 

d. Task Leadership atau Model Kepemimpinan Tugas. Disini 
pemimpin bersifat otoriter, karena sangat mementingkan 
tugas/hasil,   dan   bawahan    dianggap   tidak    penting   karena 
sewaktu-waktu dapat diganti. 

e. Middle of The Road atau Model Kepemimpinan Jalan Tengah. 
Pemimpin  cukup   memperhatikan dan mempertahankan, serta 
mengembangkan   antara   moral   bawahan   dengan  keharusan 
penyelesaian  pekerjaan  pada tingkat yang memuaskan, dimana 
hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat kekeluargaan. 
Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya Kepemimpinan 
Manjerial Grid ini relative lebih  rinci dalam menggambarkan 
kecenderungan kepemimpinan.Namun demikian, tak dapat  
dipungkiri   lagi  bahwa  model   ini  merupakan pandangan yang 
berawal dari pemikiran  yang  relative  sama  dengan method 
sebelumnya,  yaitu seberapa otokratis dan demokratisnya 
kepemimpinan dari sudut pandang perhatiannya pada orang dan 
tugas. 
 

D. MODEL KONTIGENSI.   
Model  ini  di kembangkan  oleh  FIEDLER, ia berpendapat bahwa gaya 
kepemimpinan  paling sesuai bagi sebuah organisasi bergantung pada 
situasi dimana pemimpin tersebut bekerja.Menurut model leadership 
ini, terdapat tiga variable utama yang cenderung menentukan apakah 
situasi   menguntungkan   bagi   pemimpin  atau tidak. Ketiga  variable 
tersebut adalah :   
a. Hubungan pemimpin dengan anggota kelompok; 
b. Struktur tugas yang ditugaskan kepada kelompok untuk dijalankan; 
c. Kekuasaan dan kewenangan posisi yang dimiliki.        
Menurut FIEDLER, model  kontigensi  dari  efektivitas  kepemimpinan 
ada memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada inter-aksi 
antar gaya kepemimpinan dan situasi yang  mendukung. Pada dasarnya, 
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leadership dilihat  sebagai  suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan 
dan pengaruh.  

 
E. MODEL TIGA DIMENSI 

Model  kepemimpinan ini  dikembangkan  oleh REDIN. Model ini pada 
dasarnya  merupakan  pengembangan  dari methoda yang diolah oleh 
University Of Ohio  dan  model  Manajerial  Grid.  Perbedaan   utama 
dari dua model ini adalah adanya  penambahan satu  dimensi   pada 
model   tiga   dimensi,   yaitu dimensi  efektivitas.  Sedangkan   dua  
dimensi  lainnya, yaitu   dimensi   perilaku   hubungan  dan  dimensi 
perilaku  tugas, adalah tetap sama.    

Intisari  dari   model  ini   terletak   pada   pemikiran bahwa 
kepemimpinan dengan   kombinasi   perilaku   hubungan   dan   perilaku   
tugas dapat saja sama, namun hal tersebut tidak menjamin memiliki 
efektivitas yang  sama pula. Hal initerjadi   karena   perbedaan   kondisi  
lingkungan yang terjadi, dan dihadapi oleh  sosok  pemimpin  dengan  
kombinasi  perilaku  hubungan  dan  tugas  yang sama tersebut  
memiliki  perbedaan.  Secara  umum,  dimensi   efektivitas   lingkungan 
terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  dimensi  lingkungan  yang  tidak efektif 
skalanya bertanda nagatif dan untuk lingkungan yang efektif skalanya 
bertanda positif. 

Selanjutnya ada lagi suatu model  kepemimpinan dari WILLIAM 
MARSTON seperti yang di kutip oleh BOBINSKI tahun 2000, ia 
mengklasifikasi kan pimpinan dalam empat jenis, yaitu pemimpin yang 
Dominance, Influence, Steadiness  dan Compliance, atau disebut 
dengan model DISC. 

1. DOMINANCE 
Pemimpin yang cenderung menguasai situasi, kaya akana 
inisiatif, suka tantangan,  tidak  suka  status quo,  tegas,  
memiliki  hasrat  kuat   untuk mencapai  prestasi  tinggi,  tidak  
suka neko-neko dan lebih berorientasi pada tugas. Pemimpin 
seperti ini kadang dijuluki Hawk atau  Lion. 

2. INFLUENCING 
Seorang   pemimpin   yang   gemar   berinteraksi   sosial,    
menghormati sesama,  dan  suka  dihormati, penuh optimisme, 
masalah apapun yang di hadapi  diyakini  dapat  diatasi nya,  
rasa humor yang tinggi dan pasti meminta pendapat oarng lain 
sebelum bertindak. 
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3. STEADINESS 
Pemimpin seperti ini   bercirikan   loyal, suka   melayani orang 
lain, pecinta damai, rileks   namun   pekerja   keras,  bertindak 
atau  berkomunikasi   tidak    langsung,   jika    tidak  setuju  ia  
tidak   akan   mengatakannya   secara   terus   terang,  lamban 
dalam   mengambil  keputusan dan dia tidak suka konfrontasi. 
Mereka  sering   diberi   julukan  dove  (merpati)   atau golden 
retriever (memilih mundur dari pada konfrontasi). 

4. COMPLIANCE. 
Selalu  berpedoman  pada  hukum  dan  prosedur  dalam  
bertindak. Ia takut jika  tidak  mengikuti  prosedur. Model 
pemimpin seperti ini juga menghindari konflik,  bahkan   tidak   
antusias   untuk   membalas jika ditantang. Ia  memiliki 
penalaran yang tinggi, selalu  mencari fakta dan bukti  ketika  
bertindak,  sehingga  dia  dijuluki  objective thinkers atau 
disebut juga perfectionist. 

Sebetulnya  model  DCIS ini bukan merupakan permikiran orisinil 
dari  WILLIAM MARSTON, tapi berasal dari  HIPPOCRATES  yang   telah   
hidup    400 tahun sebelum masehi. Kemudian dikembangkan  oleh filosop 
yang hidup pada  Zaman  RomawI, yaitu GALEN  dan  kemudian diadaptasi 
lagi oleh seorang psikolog kondang yang bernama CARL  JUNG.(*) 
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KARAKTER KEPEMIMPINAN DAN PROSES 

DEMOKRASI 
 

 
Dari  berbagai  penelitian  dan  kajian   terhadap   perilaku    kepemimpinan 
politik dan pemerintahan didunia, dapat disimpilkan adanya karakter 
leadership yang berbeda antara satu denagn yang lainnya, yaitu : 
 
1. KEPEMIMPINAN  SENSITIF 

Kepemimpinan  seperti  ini  ditandai  oleh kemampuan memahami 
secara dini dinamika perkembangan masyarakat. Dia mengerti apa yang 
mereka butuhkan dan mengusahakan agar dia  menjadi orang pertama 
yang memberikan   perhatian   terhadap   kebutuhan   mereka.   Hal  ini 
dimaksud kan dalam  hal  tidak  memiliki   atau  belum   memiliki   untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, maka dia berusaha mengkomunikasikan 
kepada  mereka  tentang adanya kepedulian seseorang pemimpin atas 
kebutuhan mereka, dengan   jalan   menjelaskan  mengapa  kebutuhan 
tersebut  belum  dipenuhi. 

Sikap keterbukaan kepemimpinan seperti itu akan   semakin 
mendekatkan seorang pemimpin dengan yang dipimpin.Dengan tingkat 
kepekaan yang tinggi,  maka  seorang  pemimpin  akan  mampu tampil 
sebagai   seorang   yang   menyelesaikan   masalah,  bukan jadi   sumber 
permasalahan. 

Dalam konteks kepemimpinan yang sensitif, maka  kemampuan 
berkomunikasi dengan disertai pola  penerapan  transparansi dalam 
proses pengambilan keputusan, merupakan  suatu persyaratan bagi 
keberhasilan  seorang  pemimpin, untuk  dibidang pemerintahan maka 
keberhasilan itu adalah pemerintah dalam mengemban tugas. 

Komunikasi dan transparansi adalah dua pendekatan yang sering 
digunakan oleh pemimpin pemerintahan  yang  senstif.  Hal ini menjadi 
penting karena dalam pandangan masyarakat  yang telah memiliki 
pemahaman yang  cukup   tentang   seluk beluk   pemerintahan. Pada 
dasarnya   keberhasilan   sebuah    pemerintahan   dalam   mengemban 
tugas-tugasnya  tidaklah  identik  dengan  kemampuannya  
menyelesaikan semua masalah dan mengatasi semua kesulitan. 

 
2. KEPEMIMPINAN RESPONSIF 

Karakter  kepemimpinan   ini  tidak  jauh  berbeda  dari  karakter   
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yang  pertama. Hanya  saja  kalau  dalam konteks kepemimpinan yang 
sensitif seorang pemimpin lebih aktif mengamati kebutuhan mereka, 
kepemimpinan  yang  responsive lahir berhadapan dengan masyarakat 
yang cenderung  lebih aktif. Seorang pemimpin lebih banyak berperan 
menjawab  aspirasi  dan  tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui 
berbagai media komunikasi. 

Dalam  konteks  seperti ini,  maka  seorang   pemimpin  dianggap 
berkarakter  renponsif  bila  ia  menghayati  suatu  sikap  dasar   untuk 
mendengar  suara  rakyat, mau  mengeluarkan  energi  dan 
menggunakan  waktunya  untuk  secara   cepat  menjawab  setiap   
pertanyaan, menampung  setiap  keluhan,  memperhatikan   setiap   
tuntutan  dan memanfaatkan setiap dukungan masyarakat  mengenai  
kepentingan umum.  Ia  juga  sigap  dalam  mengambil  keputusan  
sehingga  dapat mencegah terjadinya berbaai ekses yang tidak 
diharapkan. 

Suatu kepemimpinan pemerintahan yang mempunyai karakter 
responsif banyak ditemui dalam lingkungan demokratis,karena sistim 
demokrasi itu sendiri memiliki kecenderungan yang  kuat untuk dapat 
melahirkan karakter kepemimpinan  yang resposif. Pada dasarnya, 
karakter  leadership ini  mewakili  azaz  goverment by the people karena 
dalam  prakteknya  ia  telah  menjadikan  pemerintah sebagai abdi  
rakyat,   pelayanan   rakyat   dan  oleh  karena  itu merefleksikan 
kedaulatan rakyat. 

 
3. KEPEMIMPINAN DEFENSIF. 

Karakter   kepemimpinan   ini   berbeda   dengan   dua karakter 
tersebut diatas. Hal ini ditandai dengan sikap egoistik, merasa paling 
benar, walaupun  pada  saat  yang  bersamaan  memiliki kemampuan 
argumentasi yang tinggi dalam berhadapan   dengan   masyarakat cukup 
terpelihara, tetapi pada umunya pemerintah selalu mengambil posisi  
sebagai  pihak yang paling benar lebih mengerti dan karena itu 
keputusan dan penilaian atas isu lebih patut diikuti oleh masyarakat. 
Dalam  konteks seperti ini, maka  posisi  masyarakat yang lemah 
sekalipun tetap tersedia ruang bagi mereka untuk bertanya, aspirasi, 
menyampaikan  keluhan, tuntutan  dan  sebagainya.Biasanya  dalam 
kepemimpinan  defensif  melekat  pada   keberadaan  seseorang yang 
pintar  atau merasa  dirinya  pintar. Pada   dasarnya    kepemimpinan 
seperti itu,  cenderung  mendominasi  pembentukan opini publik yang 
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mengesankan  bahwa   dirinya  (dalam konteks  yang lebih luas, adalah 
pemerintah) adalah benar. Pendapat yang kritis dari masyarakat  akan 
selalu   berhadapan  dengan  Counter Argument   dari   pemimpin,  dan 
biasanya   pula   argumentasi   tandingan   tersebut   memang     sangat 
rasional. 

Karakter kepemimpinan seperti inidapat bertahan dan berhasil dalam  
jangka  waktu  tertentu, tetapi  ketika  dia  berhadapan dengan 
masyarakat yang  semakin   berkembang   dari segi sosial-ekonomi 
maupun intelektualitas, maka karakter defensif ini  semakin  sulit untuk 
melakukan manuver. 

 
4. KEPEMIMPINAN REPRESIF 

Karakter  kepemimpinan  seperti  ini  cenderung  sama egois dan 
arogannya dengan karakter defensif  tetapi  cenderung lebih buruk lagi 
karena tidak memiliki kemampuan argumentasi dan justifikasi dalam 
mempertahankan  keputusan atau penilaian terhadap sesuatu isu ketika  
berhadpan  dengan masyarakat. Monopoli atas kebenaran dilakukan   
secara   terbuka,   tanpa   ada rasa malu sama sekali dalam benak si 
pemimpin.Kekuasaan identik dengan kebenaran sehingga semakin  besar  
kekuasaan maka semakin besar pula kebenaran yang dimilikinya. 

Dalam perjalanannya,  maka   si pemimpin   mudah  curiga dan 
cemburu kepada setiap orang atau kelompok  masyarakat yang kritis   
atau orang   yang   memiliki   potensi   untuk menjadi rivalnya, karena    
mereka   dianggap   sebagai    ancaman terhadap   kebenaran. Bagi si 
pemimpin,  adanya gangguan   terhadap kekuasaan sama juga  gangguan 
terhadap kebenaran itu sendiri. 

          Karakter kepemimpinan yang  refresif, secara  total merupakan 
beban yang berat bagi masyarakat, karena bukan saja tidak memiliki  
kemampuan  untuk menyelesaikan   permasalahan  yang   fundamental 
dalam masyarakat, tetapi  bahkan  cenderung  merusak moralitas  
masyarakat.  Secara  langsung  atau pun  tidak  langsung ia    mendorong   
lahirnya   sikap  frustrasi  yang lebih   luas lagi,  dan  pada  tingkat                      
perkembangan tertentu akan melahirkan masyarakat yang radikal.           

 
Dari  ilustrasi  diatas  dan  dilihat  dari  kacamata  demokrasi, maka 

dari ke-empat  karakter kepemimpinan  tersebut, maka  karakter  
kepemimpinan  yang responsif   lah  yang  paling menonjol dan 
mencerminkan nilai-nilai  demokratis, walau belum tentu yang terbaik. 
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Karakter kepemimpinan yang sensitif mungkin lebih  baik  tetapi  mewakili 
sosok  kepemimpinan  yang  cenderung  melakukan patronisasi masyarakat. 
Kalau kepemimpinan yang responsif merefleksikan azaz Government by The 
People, maka  kepemimpinan  yang  sensitif lebih pada  azaz Government 
for The People. Namun  demikian  kedua  karakater   kepemimpinan ini 
memiliki nilai-nilai  posistif atau positive values  yang tinggi, tetapi 
efektivitas penerapannya berbeda, tergantung pada kondisi sosio-kultural 
dan sosio-politik lingkungan masyarakat yang diterapkan. Untuk masyarakat 
yang belum  cukup maju, maka kepemimpinan yang sensitif diperlukan guna 
menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk kemajuan bersama. Untuk 
masyarakat yang sudah maju, maka kepemimpinan yang responsif 
cenderung lebih diharapakan. 

Terhadap kepemimpinan yang  depensif  dan  refresif,  kedua-
duanya tidak mendukung  proses  demokratisasi.  Bahkan,  khusus  untuk 
kepemimpinan yang depensif  mengandung kecenderungan  Authoritorian  
dan leadership yang represif lebih mewakili sifat Diktatorial. 

Salah  satu  problema  yang  cukup  serius dihadapi dalam sistim 
demokrasi adalah leadership,  karena  pada satu sisi demokrasi yang ingin 
mengoptimalkan penerapan  nilai  kebebasan dan kesederajatan secara 
prinsip menolak dominasi seseorang  atas  yang  lainnya.  Disisi  lain,  
keberhasilan  sistim yang demokratis juga sangat ditentukan oleh hadirnya 
pemimpin-pemimpin yang kuat, konsisten dan memiliki berbagai kelebihan 
yang pada gilirannya akan mendorong lahirnya dominasi.  Adanya  dua  
kepentingan  ini tidak selalu dapat dikompromikan, dan oleh karena  itu 
tidak lahmengherankan jika dalam realitanya sering kali ditemui bahwa 
kecanggihan  dalam menerapkan sistim dan mekanisme demokrasi, telah 
melahirkan  pemimpin  yang   cenderung   lemah  atau  lahirnya  pemimpin 
yang terlalu kuat, walaupun  melalui  mekanisme dan prosedur demokratis 
kemudian berakibat pada lemahnya sistim dan mekanisme demokrasi itu 
sendiri. 

Pada prinsipnya, biarkan pemimpin yang kuat itu lahir  sepanjang  
perilakunya dapat dikendalikan   dan   dibatasi   oleh   suatu   sistim yang 
secara efektif bersifat  resisten  terhadap  kesewenang-wenangan,  namun  
demikian solusi ini lebih  mudah  diwujudkan  dalam  bentuk  ide  dari  pada  
realita. Dalam praktek demokrasi  pada  umunya,  kehadiran  kelompok  
oposisi  yang  loyal dipandang sebagai salah satu instrument yang efektif 
untuk mencegah kesewenangan. 

Dalam skala tertentu, government leadership  memang 
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berlangsung dalam struktur yang hirarchis.Akan tetapi,itu hanya satu sisi 
saja dari wajah leadership dalam mengembangkan pendekatan  yang bebas  
dari kecenderungan dominasi. 

Hal ini  disebabkan,  ia  berusaha   dengan   masyarakat  luas. 
Dengan kata lain, perpaduan antara perilaku  dan approuch manajerial 
birokrasi dengan perilaku demokrasi   akan   melahirkan   perilaku   
kepemimpinan  yang berkualitas. Pada hakikatnya   demokratis   itu  
seyogyanya   ditujukan   pada   peningkatan empat kapasitas, sebagai 
berikut : 

 
1. KEPEKAAN TERHADAP SITUASI LINGKUNGAN 

Adalah kemampuan  untuk   membaca   perkembangan   yang    
terjadi disekitar nya,   sehingga   dapat   secara   tepat   mengantisipasi  
ada nya kecenderungan yang akan dihadapi.  

Untuk  maksud  tersebut,  seorang   pemimpin   harus  terus  
menghimpun informasi  agar  pengetahuannya  atas sesuatu bidang 
permasakahan dapat pula terpelihara  objektivitas  dan aktualitasnya. 
Pemimpin juga perlu terus menerus mengembangkan  kepedualian  pada  
lingkungan  yang  berada  dalam tanggung jawabnya.  Dengan  demikian,  
pemimpin  selalu  berada  pada  posisi yang tepat  dalam  semua  situasi, 
dan memberikan respon sesuai denagan tantangan yang dihadapi. 

Secara ideal, seorang pemimpin yang sensitif tidak perlu menunggu 
datangnya protes, permintaan  atau  himbauan masyarakat untuk 
berbuat sesuatu dan mengatasi  suatu  masalah. Seorang  pemimpin,  
justru  harus memiliki kapasitas untuk   memberi kepada   masyarakat 
apa-apa yang mereka butuhnkan. Dengan demikian, maka kata-kata 
kunci bagi pengembangan kapasitas kepekaan adalah Pengetahuan dan 
Kepedulian. 

2. PENJAGAAN ATAS MORAL MASYARAKAT 
Adalah kemampuan untuk menahan diri agar tidak terjebak 

melakukan sesuatu yang dapat menciptakan dan meningkatkan 
keresahan dalam masyarakat. 

Seorang   pemimpin   yang  demokratis  tidak akan menghasut 
masyarakat untuk melakukan tekanan dengan   kekerasan demi 
memperjuangkan perubahan.Tanggung jawab   menjaga   kepercayaan   
masyarakat   atas   sistim ketertiban  dan  keamanan  yang  berlaku,  
terletak  pada setiap pemimpin yang demokratis. 
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3. KETERBUKAAN FIKIRAN. 
Adalah   kemampuan   untuk memahami bahwa dalam interaksi 

politik, khususnya  dalam  pertarungan  kepentingan tidak ada 
kebenaran yang bersifat tunggal, dan  tidak  ada  sesuatu  kelompok  
yang  memiliki hak monopoli atas kebenaran. 

Dalam   kehidupan   politik   pemerintahan,  apa  yang  disebut 
kebenaran    bersifat   relatif,  bermuka  banyak.  Oleh  karena  itu tidak 
mungkin di monopoli oleh  suatu  kelompok. Kebenaran  dalam  politik,  
terutama   berkaitan  dengan penafsiran  yang  berbeda-beda  atas  
sesuatau  fakta.  Oleh  sebab itu, kapasitas untuk  mengikat  segala  
sesuatu  dengan fikiran terbuka, merupakan jalan lurus menuju  toleransi  
atas  perbedaan  pendapat  yang  menjadi  salah  satu ciri dari praktek 
demokrasi. 

Seorang  pemimpin,  harus  memiliki modal untuk bersikap jujur 
menerima pendapat   pihak   lain  jika ternyata   lebih   rasional, lebih  
layak dan lebih luas jangkauan kemanfaatannya.  Seni   kepemimpinan   
bukan mengubah   kawan menjadi lawan, tetapi sebaliknya mengubah 
lawan menjadi kawan. 

4. MENDENGAR, MEMPELAJARI DAN MENTERJEMAH KAN  SUARA -
SUARA  ORANG BANYAK. 

Adalah   kemampuan    untuk   dekat   dan   mau repot  mengurus 
kepentingan orang banyak. 

   
           Dalam  demokrasi  dukungan   orang   banyak  merupakan salah satu 
kunci pokok  bagi keberhasilan seorang pemimpin. Akan tetapi,dukungan 
hanya kalau mungkin  diperoleh  jika  ada kemauan  dari  pemimpin  untuk 
mendengar suara mereka,  mempelajari  harapan  dan   aspirasi   mereka   
serta   menterjemahkan kedalam   serangkaian   tindakan   dan   langkah   
perjuangan   untuk  memenuhi harapan tersebut. Selanjutnya dalam konteks 
pelaksanaan  demokrasi, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai 
berikut, yaitu  : 
 
PERTAMA  : 
Untuk   membangun pemerintahan  yang  bersih,  dan  efektif adalah 
merekrut orang-orang terbaik kedalam struktur pememimpinannya. 
KEDUA  : 
Meluncurkan berbagai kebijakan   pemberdayaan,   sehingga  menjadi 
mampu untuk menilai,apakah kepemimpinaan pemerintahan yang ada 
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dapat dipercaya karena  jujur,  efisien  dan  berhasil memperbaki kulitas  
kehidupan mereka  dari waktu  kewaktu.  Faktor  kepercayaan  itu  penting,  
karena suatu pemerintahan yang  sudah  kehilanagan  kepercayaan  dari  
masyarakat akan sangat sulit untuk berfungsi dengn baik. (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN Seni dan Gaya Komunikasi | 124  
 

DINAMIKA KEPEMIMPINAN 
 
 

Dinamika, di artikan  sebagi gerak atau kekuatan yang dimiliki 
sekumpulan orang ditengah masyarakat  yang  dapat  menimbulkan 
perubahan dalam tata hidup  bermasyarakat  yang  bersangkutan.  Dengan  
demikian,  dapat dikatakan bahwa dinamika kepemimpinan dapat berubah 
dan berkembang sesuai  dengan situasi kehidupan manusia yang bersifat 
dinamis.  

Kepemimpinan   merupakan   masalah   manusia   yang   bersifat 
unik, yang  tidak   sekedar   menyentuh   kehidupan   manusia   sebagai  
individu, tetapi juga sebagai  makhluk  sosial. Oleh  karena  itu,  setiap  
proses kepemimpinan dalam keunikan nya  masing-masing,  tidak  dapat  
melepaskan  diri   dari  kondisi  yang bersifat  dan  bernilai  manusiawi.  
Pemimpin  atau  leader  adalah  manusia, dan orang   yang  dipimpin pun  
juga  manusia.  Dalam  keadaan  seperti   ini,  apabila proseskepemimpinan   
dilaksanakan   secara   tidak   manusawi, maka berbagai masalah akan  
terjadi,  yang  pada  akhirnya  proses berlangsung tidak akan efektif.  

Pada masa lalu dan masa sekarang ini, banyak  yang  berpendapat 
tentang kepemimpinan ; antara lain yaitu : 

 
1. Kepemimpinan sebagai seni 

Kepemimpinan sebagai seni,menempatkan bakat sebagai faktor 
penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkan 
nya, artinya kepemimpinan  akan  efektif  dan  efisien  apabila di 
tangan orang-orang yang berkuantitas, 
bakatnya besar dan tinggi. 

2. Kepemimpinan sebagai ilmu     
Kepemimpinan sebagai ilmu,lebih menitik beratkan pada proses 
belajar dan latihan ,artinya  kepemimpinan  akan  efektif   bila  
ditangan  orang yang terampil,  terlatih  dan ahli  dalam   memimpin.  
Kemungkinan   itu   dapat di peroleh  melalui proses belajar dan 
melatih diri secara intensif.  

Kedua   pendapat  itu  dapat  diterima  kebenarannya   dalam batas-
batas tertentu, artinya  baik  kepemimpinan  sebagai  seni  ataupun sebagai 
ilmu tidak boleh   menjadi  ekstrim,  bahwa  faktor  bakat  merupakan  satu-
satu nya untukmewujudkan kepemimpinan yang sukses atau menyatakaan  
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faktor  bakat  tidak sama sekali berperan dalam  kepemimpinan. Pada dasar 
nya  dinamika   leadership  
dalam prakteknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut : 
 
PERTAMA  : Hubungan manusiawi dalam kepemimpinanan 
Kepemimpinan memerlukan bentuk hubungan manusiawi  yang  efektif, 
artinya adalah cara  seorang pemimpin  dalam  memperlakukan  orang  yang 
di pimpin nya.  Adanya  hubungan manusiawi ini,  khususnya dalam  
konteksnya  dengan kehidupan nyata dimana terjadi interaksi antar 
seseorang dengan orang  lain  yang  membutuhkan  rasa  saling  memahami  
dan juga saling menghormati  dengan prinsip utama dalam musyawarah. 

Menciptakan   hubungan   manusia  yang  efektif   merupakan  alat 
dalam kepemimpinan. Hubungan itu harus dipelihara, dikembangkan dan 
dibina. Untuk itu perlu  diperjelas  lebih  dahulu kedua bentuk hubungan 
manusiawi  tersebut, yaitu : 
1. Hubungan manusiawi yang efektif atau positif 

Komunikasi  dan  perlakuan  yang  menimbulkan  rasa senang dan puas 
antara kedua pihak. Kondisi  seperti  ini   akan  menimbulkan  rasa  ikut   
memiliki   (sense of belonging), rasa  ikut bertanggung jawab (sense of 
responsibility)  dan   adanya   kemauan untuk berpartisipasi (sense of 
participation) ; baik pada orang yang dipimpin maupun para pemimpin  
pemimpin unit masing-masing. 
 

2. Hubungan manusia yang tidak efektif atau negatif 
Adalah komunikasi dan perlakuan  yang  menimbulkan  perasaan tidak 
senang, tidak puas dan saling menolak antara kedua pihak. 
 

Setiap pemimpin  perlu  menyadari   bahwa  untuk  mewujudkan  
suatu hubungan  manusiawi  yang  efektif,  perlu  memiliki   suatu  
kemampuan  untuk memperlakukan   orang   lain   sebagai  subjek  bukan 
sebagai objek, yang dalam istilah  kepemimpinan, disebut “Return on 
Individual “  atau  ROI, yang artinya   agar  pemimpin   menaruh perhatian 
pada setiap upaya  kepemimpinan nya. Perhatian  itu diperlu kan karena 
keberhasilan kepemimpinan, sangat ditentukan oleh dukungan  dari  setiap   
individu, dan  dukungan  itu  hanya akan diperoleh dalam suasana hubungan 
yang efektif. 
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KEDUA : Proses pengambilan keputusan 
Keputusan dari seorang pemimpin tidak datang secara  tiba-tiba,  tetapi  
melalui proses.  Pengambilan    keputusan   yang   akan  di wujudkan   
menjadi   kegiatankegiatan  kelompok   merupakan  hak  dan  kewajiban   
pucuk   pimpinan berupa wewenang, dan wewenanag itu dapat 
dilimpahkan. 

Dalam    rangka    pelimpahan   wewenang,  bahwa   tidak   berarti   
pihak penerima    wewenang    boleh   membuat   keputusan  atau 
melakukan kegiatan sekehendak hatinya,tetapi harus tetap dalam batas 
norma dan kebijakan umum yang berlaku dalam organisasi.Pelimpahan 
wewenang harus pula diiringi dengan pelimpahan yang bertanggung  jawab.  
Melalui  pelimpahan  wewenang dan tanggung jawab dapat  diperoleh  
beberapa   manfaat ;  antara  lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Pimpinan  tertinggi  mendapat  kesempatan  yang  cukup  untuk dapat 

memikirkan berbagai keputusan dan menjalankan tugas-tugas yang 
penting saja dalam melaksanakan tugas pokok organisasinya. 

2. Setiap keputusan dan perintah dengan sifat penting atau tidak, dapat    
meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja,  sehingga  dapat  pula  
mengurangi atau meniadakan birokrasi yang tidak perlu. 

3. Keputusan  dan  perintah  dapat  pula diberikan  secara   cepat  tanpa  
kehawatiran  terjadi nya  penyalahgunaan  wewenang  karena  setiap 
pemimpin mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung  
jawabannya. 

4. Memperbesar partisipasi, meningkatkan dedikasi  dan loyalitas pada    
kebersamaan dan  bahkan  pada  pemimpin, karena  setiap   anggota  
kelompok merasa ikut berperan serta sesuai pula  dengan  posisi nya   
masing-masing. 

5. Mendorong dan mengembangkan  initiatif,  kretivitas  dan kemauan   
untuk berprestasi dibidang masing-masing. 

6. Menghilang kan  sifat   menunggu   perintah   atau   keputusan  pucuk 
pimpinan   atau   pimpinan   lainnya,   sehingga kehidupan organisasi  
menjadi dinamis. 

7. Pelaksanaan  pekerjaan  tidak  terlambat, meskipun  pucuk pimpinan 
berhalangan,  karena   sesuai  wewenang  yang  telah  dilimpahkan di 
bidangnya masing-masing. 

8. Pucuk pimpinan berkesempatan memberikan latihan   
leadership,sehingga   selalu   tersedia  kader-kader  pengganti  yang 
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berkualitas, yang  meneruskan  kepemimpinan  organisasi  pada masa-
masa yang  akan datang. 

           
A. Pengendalian dalam kepemimpinan 
Tujuan pokok kegiatan pengendalian   dalam   kepemimpinan   adalah  untuk 
memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewejudkan program kerja dari 
paraanggota  organisasi.  Respon   ini   berarti   juga   sikap   dan   tingkah   
laku   yang menunjukkan  ketaatan  dan kepatuhan  dalam melaksana kan 
tugas pokok yang  merupakan beban  kerja  masing-masing. Respon tersebut 
berupa kesetiaan dan kepatuhan pada pemimpin, yang diwujudkan dengan  
adanya kesediaan  untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. 

Pemimpin   menjalin   hubungan   kerja   yang  efektif  melalui  kerja 
sama    dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian,  semua 
program kerja akan terlaksana berkat bantuan mereka yang dipimpin, 
karena setiap pemimpin tidak mungkin bekerja  sendri, dan  tidak  mungkin   
dapat   bertindak   dengan kekuasaannya untuk memerintah orang lain 
bekerja semata-mata untuk dirinya. Kepemimpinan   yang  efektif,  dapat  
terlaksana  secara   dinamis  karena kemampuan   pucuk   pimpinan   dalam   
mengambil  dan  menetapkan  berbagai keputusan, yang  selalu  dirasakan  
sebagai  keputusan bersama. Keputusan  itu merupakan  bagian  dari  
kegiataan   pengendalian  dalam  kepemimpinan  yangmemerlukan proses.  
Proses  tersebut  secara  intensif  dapat  ditempuh  melalui pertemuan   atau   
rapat. Rapat-rapat sebagai kegiatan pengendalian dalam kepemimpinan 
dapat diselenggarakan untuk  beberapa tujuan ; antara lain : 
1. Untuk mengumpulkan informasi,pemikiran,pendapat   dalam   

melaksanakan program kerja organisasi. 
2. Untuk mengevaluasi program kerja. 
3. Untuk memecahkan maslah-masalah bersama. 
4. Untuk menyampaikan informasi, instruksi  dan  memberikan 

bimbingan serta arahan. 
5. Untuk berdiskusi,  tanyajawab, menghimpun  umpan  balik  

(feedback)  dan memerikan   penjelasan-penjelasan guna mengurangi 
dan menghindari ada   nya    jurang    komunikasi     (communication 
gap) antara pimpinan dan anggota organisasi. 
Dari  uraian-uraian tersebut   diatas,  maka   jelaslah  bahwa  

pengendalian  dalam kepemimpinan   disatu  sisi   memelihara  norma   atau  
kepribadian  atau kode   ethik   organisasi  yang  mampu  mengatur  dan    
menggerak kan   anggota pada tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan  disisi  
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lainnya pula bermaksud agar norma atau   kepribadian kelompok seirama 
dengan perkembangan masyarakat. 

Ada beberapa jenis pola kepemimpinan yang dapat kita ketemukan 
dalam konteks kehidupan bermasyarakat atau dalam organisasi antara lain: 

 
A. Kepemimpinan Transformasional 
             Kepemimpinan    transformasional     menunjuk     pada  proses  
membangun  komitmen  terhadap  sasaran   suatu organisasi dan  memberi  
kepercayaan  kepada pengikut-   
pengikutnya untuk mencapai  sasaran-sasaran  tersebut. Teori 
transformasional pun mempelajari bagaimana  para pemimpin   mengubah   
budaya   dan    struktur organisasi agar lebih konsisten dengan strategi-
strategi  manajemen untuk mencapai sasaran organisasional.                           
               BASS  (1985) telah secara konseptual mendifinisikan Kepemimpinan  
transformasional,  adalah  sebagai  suatu Kemampuan   pemimpin     
mengubah   lingkungan    kerja,  motivasi   kerja    dan   pola   kerja,  nilai-
nilai   kerja    yang dipersepsikan    bawahan   organisasi. Ini  berarti, sebuah 
proses  transformasional   telah   terjadi  dalam hubungan  
kepemimpinan,ketika  pemimpin  itu  membangun adanya kesadaran 
bawahan,akan penting nilai kerja, memperluas dan  meningkatkan 
kebutuhan melampaui  minat  pribadi, dan  mendorong perubahan kearah 
kepentingan bersama termasuk kepentingan organisasi.     
               Konsep awal tentang kepemimpinan tranformasional Telah  di 
formulasikan  oleh  BURNS    yang   menjelaskan, Kepemimpinan  
transformasional    sebagai  proses   yang pada nya  para  pemimpin  dan 
pengikut saling menaikkan  diri  ketingkat  moralitas  dan  motivasi  yang  
lebih tinggi ; seperti   kemerdekaan,   keadilan,   kemanusiaan,    bukan  
didasarkan  atas emosi ; seperti  keserakahan, kebencian  dan kecemburuan 
sosial.   Dengan   demikian,  antara   pimpinan   dan  bawahan terjadi  
kesamaan persepsi sehingga  dapat mengoptimalkan usaha  kearah  tujuan  
yang ingin dicapai  organisasi.   
      Melalui  cara  ini, diharapkan akan  tumbuh kepercayaan, 
kebanggaan,komitmen,rasa hormat dan loyalitas kepada atasan sehingga 
mereka mampu mengoptimalkan  usaha dan kinerja secara lebih baik dari 
biasanya. Ringkas nya,  pemimpin     transformasional      berupaya        
melakukan       TRANSFORMING  OF  VISIONARY   menjadi  isi  bersama,  
sehingga  mereka, yaitu bawahan plus pimpinan  bekerja untuk 
mewujudkan visi menjadi kenyataan. Dengan  kata lain   proses   
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transformasional    dapat   dilihat  melalui sejumlah perilaku kepemimpinan ; 
seperti                                                                                                                        

1. ATRIBUTED CHARISMA 
Karisma   secara   tradisional   dipandang   sebagai   hal  yang 
bersifat inheren  dan  hanya  dimiliki  oleh  pemimpin-pemimpin  
kelas dunia.  Penelitian  membukti kan,  bahwa   karisma   bisa   saja   
dimiliki  oleh pemimpin   di level  bawah   dari  sebuah  organisasi. 
Pemimpin yang memiliki ciri  tersebut, memperlihatkan visi, 
kemampuan dan  keahliannya   serta tindakan yang lebih 
mendahulukan kepentingan   organisasi   dan  kepentingan   orang   
lain   dari   pada    kepentingan  pribadi. Oleh  karena  itulah,  maka  
pemimpin  karismatik   dijadikan  suri tauladan, idola dan model 
panutan oleh bawahannya.   

2.   IDEALIZED INFLUENCE 
Pemimpin seperti ini berupaya mempengaruhi  bawahannya 
melalui komunikasi   langsung   dengan   menekankan  pentingnya  
nilai-nilai, asumsi-asumsi,   komitmen   dan   meyakinan   serta   
memiliki  tekad  untuk   mencapai   tujuan   dengan   senantiasa   
mempertimbangkan  akibat-akibat moral dan etika dari setiap 
keputusan yang dibuat. Dia telah                  memperlihatkan 
kepercayaan terhadap cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai  hidup nya.  
Dampak nya  adalah  dikagumi,  dipercaya,  dihargai dan  bawahan  
berusaha  mengindentikkan  diri  dengan nya.  Hal ini di sebabkan  
perilaku  yang  menomor satu kan  kebutuhan dari para bawahan, 
membagi  resiko  dengan  bawahan  secara  konsisten  dan 
menghindari  penggunaan  kuasa untuk kepentingan pribadi. 
Dengan   demikian,  bawahan   bertekad  dan   termotivasi   
mengoptimal kan  usaha dan bekerja  ketujuan bersama.    

         3.  INSPIRATIONAL MOTIVATION 
Pemimpin  transformasional  bertindak dengan cara memotivasi 
dan  memberikan inspirasi kepada bawahan melalui  pemberian  
arti  dan  tantangan  terhadap  tugas  bawahan.  Bawahan  diberi  
kesempatan untuk berpartisipasi  secara optimal dalam hal gagasan 
dan memberi visi   mengenai   keadaan   organisasi  masa depan 
yang  menjanjikan harapan  yang  jelas  dan transparan. 
Pengaruhnya diharapkan dapat  meningkatkan  semangat 
kelompok, antusiasme dan optimisme dikorbankan,sehingga 
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harapan-harapan itu menjadi penting dan bernilai   bagi mereka 
dan perlu direalisasikan melalui komitmen yang tinggi. 

 4.  INTLECTUAL STIMULATION. 
Bahwa  pemimpin  mendorong  bawahan untuk memikirkan 
kembali  cara  kerja,  dan  mencari cara-cara  kerja  baru dalam 
menyelesaikan tugasnya. Pengaruhnya diharapkan,bawahan 
merasa pimpinan dapat     menerima  dan  mendukung  mereka   
untuk  memikirkan  cara  kerja   mereka, dengan mencari cara-cara 
baru dalam menyelesaiakn tugas   dan merasa menemukan cara 
kerja baru dalam mempercepat tugas-tugas mereka. Pengaruh 
positif yang lebih jauh adalah menimbulkan semangat belajar  yang  
tinggi.  PETER SENGE  menyebutnya sebagai        “ Learning 
Organization “. 

 5. INDIVIDUALIZED CONSIDERATION 
Pimpinan memberikan   perhatian   secara pribadi  kepada  
bawahannya ; seperti  memperlakukan mereka sebagai pribadi 
yang utuh dan  menghargai   sikap   peduli   mereka   terhadap   
organisasi. Pengaruh terhadap   bawahan   antara   lain,   mereka 
merasa diperhatikan dan diperlakukan secara manusiawi oleh 
atasannya. 
Dengan  demikian, maka kelima  prilaku  tersebut  diharapakan 

mampu untuk  berinteraksi  mempengaruhi  terjadinya  perubahan 
perilaku bawahan   untuk mengoptimalkan usaha dan performance 
kerja yang lebih memuaskan   kearah tercapainya visi dan misi 
organisasi. 

 
B. Kepemimpinan  Transaksional 

Pengertian  kepemimpinan  transaksional  merupkaan  salah  satu  
gaya kepemimpinan, yang pada intinya menekankan transaksi diantara 
pemimpin  dan  bawahan. Kepemimpinan transaksional memungkinkan  
seorang  pemimpin     memotivasi dan mempengarui para  bawahan 
dengan cara mempertukarkan       reward  dengan  kinerja tertentu. 
Artinya  dalam sebuah transaksi , bawahan       dijanjikan untuk diberi 
reward bila mereka mampu menyelesaikan tugasnya   dengan 
kesepakatan yang telah dibuat bersama. 

Alasan   ini   mendorong   BURNS  untuk  mendifinisikan 
kepemimpinan  transaksional sebagai suatu bentuk hubungan yang 
mempertukarkan tugas atau  jabatan  tertentu  jika  bawahan  
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mampu  menyelesaikan  dengan baik tugas  tersebut.  Jadi 
kepemimpinan transaksional menekankan pada proses        hubungan  
pertukaran  yang  bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan 
biologis  dan  psikologis  sesuai  dengan  kontrak  yang  telah mereka 
setujui  bersama. 

    Menurut  BASS  (1985), sejumlah langkah dalam proses 
transaksional,adalah  pemimpin   transaksioanal   memperkenalkan  apa  
yang  diinginkan   bawahan  dari  pekerjaan nya  dan  mencoba   
memikirkan   apa  yang  akan  bawahan   peroleh   jika  hasil  kerjanya  
sesuai dengan transaksi. Pemimpin  menjanjikan  imbalan   bagi   usaha  
yang   dicapai,  dan  pemimpin  tanggap terhadap minat pribadi 
bawahan bila merasa puas dengan kinerjanya. 

     Dengan demikian, proses leadership transaksional dapat 
ditunjuk  kan melalui sejumlah dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu ; 

 
1. CONTINGENT REWARD 

Perilaku contingen reward terjadi apabila pimpinan menawarkan 
dan  menyediakan  sejumlah  imbalan jika hasil kerja dari bawahan   
memenuhi kesepakatan. 

2. ACTIVE MANAGEMENT BY EXCEPTION 
Terjadi  jika pimpinan menetapkan sejumlah peraturan yang perlu 
ditaati  dan  secara  ketat  ia melakukan kontrol agar bawahannya  
terhindar   dari  berbagai  kesalahan,  kegagalan   dan   melakukan  
interv ensi, serta koreksi untuk perbaikan. 

3. PASSIVE MANAGEMENT BY EXCEPTION 
Memungkinkan pemimpin   hanya   dapat  melakukan intervensi   
dan koreksi   apabila   masalahnya  semakin  memburuk ataupun 
bertambah serius. 
 
    Berdasarkan uraian tersebut diatas,maka perbedaan utama 

antara kepemimpinan  transformasional dan transaksional dapat 
diidentifikasikan  sebagai berikut : 
1. Teori Kepemimpinan  Trasformasional, pada  hakikat nya   adalah 

menjelaskan  proses  hubungan antara atasan dan bawahan yang  
didasari oleh nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan asumsi-asumsi   
mengenai visi dan misi organisasi. 
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2. Teori kepemimpinan transaksional, terutama  yang  menjelaskan   
hubungan  antara  atasan  dan bawahan berupa proses transaksi     
dan pertukanan (exchanges process) yang bersifat ekonomis. 
Hal ini bermakna,  bahwa  pandangan  dari  teori  kepemimpinan        

transaksional  mendasarkan  diri  pada  pertimbangan  ekonomis   
rasional. Sedangkan  teori  kepemimpinan  transformasional  
melandaskan diri pada pertimbangan  pemberdayaan  potensi  manusia. 
Dengan  kata  lain, tugas  pemimpin transformasional adalah 
memanusiakan fungsi manusia melalui berbagai cara ; seperti 
memotivasi dan memberdayakan fungsi serta peran karyawan untuk 
mengembangkan organisasi menuju aktualisasi diri. 

Meskipun   masih  banyak  yang harus dikaji tentang kepemimpinan 
transformasional,  namun  terdapat   cukup   bukti  dari hasil berbagai 
jenis  penelitian  empiris  untuk   mengusulkan  beberapa   pedoman,  
sementara bagi  para  pemimpin  yang  mencoba  untuk 
mentrasformasikan organisasi dan budayanya, dan  bagi  para  
pemimpin yang ingin memperkuat budaya  yang ada dari suatu 
organisasi,  maka  pedoman-pedoman  dimaksud  yang          akan 
dihadapi pada abad mendatang adalah, sebagai berikut : 
a) Kembangkan sebuah visi yang jelas dan menarik ; 
b) Kembangkan sebuah strategi untuk mencapai visi tersebut ; 
c) Artikulasikan dan promosikan visi tersebut ; 
d) Bertindak dengan rasa percaya diri dan optimis ; 
e) Ekspresikan rasa percaya diri kepada para pengikut ; 
f) Rayakan keberhasilan dan memimpin melalui contoh ; 
g) Gunakan tindakan-tindakan yang dramatis dan simbolis  untuk 

menekankan nilai-nilai utama ; 
h) Menciptakan,memodifikasi dan menghapus bentuk kultural, dan 

menggunakan upacara transisi membantu   orang melewati 
perubahan. (*) 
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KEPEMIMPINAN GLOBAL DAN KADERISASI 
 

  
A. Kepemimpinan Global 

 
Abad ke 21  mengisyaratkan,  di perlukan  global  leadership dan  

mindset tertentu.  Seiring  dengan   dinamika  perkembangan  global,  
berkembang  pula fikiran   dan   pandangan   mengenai   kepemimpinan   
global, yang  akan banyak menghadapi tantangan dan memerlukan berbagai 
persyaratan untuk suksesnya; seperti membangun visi bersama dalam 
konteks lintas budaya  dalam pluralisasi hidup dan kehidupan bangsa-
bangsa. 

Uraian  dan  pemikiran  kepemimpinan global, beranjak dari 
pandangan bahwa pemimpin publik harus mengenali secara tepat dan utuh 
baik ; mengenai dirinya  maupun  mengenai  kondisi  dan  aspirasi  
masyaakat  atau  orang-orang yang  dipimpinnya,  perkembangan  dan 
permasalahan lingkungan stratejik yang dihadapi   dalam   berbagai bidang   
kehidupan   utamanya   dalam  bidang yang   digelutinya, serta paradigma  
dan sistim organisasi,serta manajemen di mana ia berperan. Tanggung 
jawab  pemimpin adalah memberikan jawaban secara arif efektif dan 
produktif  atas  berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi 
zamannya, yang dilakukan  bersama  dengan  mereka  yang  dipimpinnya. 
Untuk itu, maka setiap pemimpin perlu memenuhi kompetensi dan kualitas 
tertentu. 

Apabila    konfigurasi   kepemimpinan   terbangun   dari    tiga unsur  
yang interdependensial, yaitu   pemimpin, kondisi masyarakat termasuk 
orang-orang yang  dipimpin  dan  perkembangan  lingkukngan  nasional  
serta   internasional yang senantiasa mengalami perubahan, adalah  valid 
jika kita mempertanyakan kualifikasi kepemimpinan atau persyaratan yang 
diperlukan bagi kepemimpinan yang   efektif   dalam   menghadapi   
kompleksitas  perkembangan dan dinamika perubahan. Dalam hubungan ini 
kita perlu mempertanyakan paradigma dan  sistim  organisasi serta 
manajemen (administrasi negara) yang relevan dan diperlukan   untuk  
menghadapi  berbagai  permasalahan  dan  tantangan   yang dihadapi ;  baik  
internal  maupun eksternal, ataupun untuk mewadahi interplay dan  
interpedensi   yang   terjadi   dalam   proses  kepemimpinan dan  perubahan 
tersebut. 
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Seorang  pemimpin  publik  harus  dapat  melihat  kehadiran dirinya 
dalam konteks yang luas dan dasar nilai yang dianut serta merupakan acuan 
hidup dan kehidupan  masyarakat  bangsanya. Pada  tataran  tertentu  ia  
harus pula dapat menangkap makna kehadirannya sebagai bagaian dari 
sistim adminitrasi negara mendeterminasikan  kompleksitas  struktur  dan  
dinamika  proses kelembagaan masyarakat negara dan bangsa serta dalam 
hubungan antar bangsa, yang pada hakikatnya  merupakan  wahana  
perjuangan  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan tujuan negara. 

Kompleksitas   dan   dinamika   perkembangan  lingkungan  
strategik  pada tataran  nasional  telah  ditandai  oleh  permasalahan dan 
tantangan  yang multi dimensional dibidang sosial, ekonomi, politik, 
kelembagaan serta pertahanan dan keamanan. Hal ini di tandai antara lain 
oleh lemahnya struktur dan daya saing perekonomian negara, penegakan 
hukum, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, hutang luar   negeri, 
kemiskinan   dan  pengangguran, tuntutan demokrastisasi  dan  ancaman  
disintegrasi. Pada tataran internasional, terdapat perkiraan   bahwa  
perkembangan  lingkungan  global  ditandai  situasi,   kondisi, tantangan  dan  
tuntutan  yang  makin  kompleks, selalu berubah, penuh ketidak pastian dan 
bahkan sering tidak ramah. 

Perkembangan  lingkungan  strategik  tersebut  menuntut 
pemimpin  dan kepemimpinan  yang  solid,  mampu  mengantisipasi 
perkembangan  ke   depan, membangun  visi,  misi  dan  strategi   serta   
mengembangkan   langkah-langkah kebijakan,   sistim   kelembagaan   dan   
manajemen   pemerintahan yang relevan dengan   kompleksitas    
perkembangan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi; baik pada 
tataran nasional maupun internasional. 

Dewasa   ini  kita  di  hadapkan  pada  situasi dimana berbagai 
peristiwa di dunia  yang  biasanya  mempengaruhi  orang-orang   secara   
perlahan,  sekarang menimpa kita hampir secara serta-merta dan sangat 
kuat.Sistim ekonomi global dewasa ini telah membuat sekitar satu milyar  
dari  5,68 milyar penduduk  dunia terintegrasi  melaui  produk  dan pasar. 
Kapasitas  atau kompetensi yang dipakai guna  mengantisipasi  perubahan  
tersebut  kini  menjadi faktor pembeda antara kepemimpinan dengan 
manajemen. Dengan  demikian, organisasi  agar  berhasil harus mampu dan 
mau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan 
strategik nya ; baik internal maupun eksternal. 

Dengan  memperhatikan  perbedaan  fundamental  antara 
kepemimpinan dan  manajemen  terdahulu,  dapat  di identifikasikan asas-
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asas  kepemimpinan yang perlu menjadi  acuan  kita  dalam  pengembangan  
kepemimpinan. Apabila manajemen berkaitan dengan penanggulangan 
kompleksitas usaha organisasi, dan kepemimpinan berkaitan dengan 
penanggulangan perubahan,maka terlihat suatu  sebab  mengapa  
kepemimpinan  menjadi begitu penting pada akhir-akhir ini, karena  
perkembangan  semakin  kompetitif  dan  mudah terombang ambing nya 
berbagai organisasi oleh arus perubahan.Pada masa stabil/mapan seperti di 
pertengahan  abad 20, dengan  adanya  administrasi serta manajemen yang 
baik setiap  organisasi dapat  bertahan hidup. Namun pada masa yang 
intensitas dan frekuensi  perubahan  yang  sangat  tinggi  seperti  pada  abad 
21  ini  di samping manajemen  yang  baik  juga diperlukan kapasitas dan 
kualifikasi kepemimpinan yang handal. Saling  berhubungan antara  
kepemimpinan,  manajemen  dengan instrumentasi menurut fungsi dan 
aktivitasnya. Adanya globalisasi, maka kehidupan  manusia  telah mengalami 
perubahan yang fundamental dan berbeda dengan tata kehidupan dalam 
abad sebelumnya. Perubahan-perubahan besar dan mendasar tersebut 
menuntut penanganan yang berbeda  dengan dari sebelumnya. 

PETER SENGE  (1994)  menyatakan  bahwa, kedepan keadaan 
berubah dan berkembang   dari  detail  complexity  menjadi  dynamic  
complexity.  Interpolasi perkembangan sebagai dasar perkiraan masa 
depan,menjadi sulit bahkan sering salah, bukan saja karena parameter 
berubah menjadi sangat banyak, tetapi juga karena sensitivitas perubahan 
yang  lain  dalam  lingkup  yang  luas, dan masing-masing perubahan  
menjadi sulit diperkirakan.  Abad  21  juga  merupakan  abad yang  
menuntut dalam segala usaha dan  hasil kerja manusia termasuk di bidang 
kepemimpinan. 

DRUCKER (1994) bahkan menyatakan, tantangan manajemen pada 
era globalisasi adalah berkaiktan dengan knowledge worker, yang  
memerlukan paradigma baru,  strategi baru,   pemimpin perubahan,  
tantangan informal,   produktivitas pegawai berbasis pengetahuan, dan 
kemampuan mengelola diri sendiri. 

Gelombang  globalisasi  itu  sendiri  selain  menghadap kan  
tantangan juga peluang, dengan  kata  lain   globalisasi   memiliki   dampak 
positif  dan negative.  

Salah  satu  dampak  globalisasi  dapat  berbentuk  proteksionisme 
baru. Meskipun batas-batas negara, perdagangan bebas pada tahun 2003 
sudah diberlakukan,namun demikian bentuk proteksionisme yang tidak 
kelihatan akan muncul.  Oleh  sebab  itu,  yang dituntut di dalam masyarakat 
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di era globalisasi ini adalah kepemimpinan yang unggul atau super 
leadership. ULRICH  (1998)  dalam   konteks   ini   menawarkan  empat  
agenda  utama perkembangan kepemimpinan agar tetap menjadi champion, 
yaitu sebagai berikut :  menjadi rekan yang strategik,menjadi seorang pakar, 
menjadi seorang pekerja ulung, dan menjadi seorang agent of change. 

Menurut   ULRICH,  masyarakat   di era globalisas adalah suatu 
masyarakat mega-kompetisi. Kompetisi telah dan akan merupakan prinsip 
hidup yang baru karena dunia terbuka  dan  bersaing  untuk melaksanaan 
sesuatu yang lebih baik. Disisi lain,masyarakat  kompetitif dapat  melahirkan  
manusia-manusia yang frustrasi apabila tidak dipersiapkan dengan sebaik-
baiknya,sebab masyarakat kompetitif menuntut perubahan dan 
pengembangan secara terus menerus. 

Adapun  dampak  negatif  dari  globalisasi,  merupakan ancaman 
terhadap  budaya bangsa,  lunturnya identitas,  lunturnya batas-batas  
negara  dan bangsa serta   ancaman   dari   organisasi   lainnya.   
Kesemuanya,   apabila  tidak segera dilakukan  perbaikan bukan tidak 
mungkin akan mengncam kelangsungan hidup suatu  negara. Bahkan  lebih  
dari  itu, kesatuan dan persatuan suatu bangsa dan negara  dapat   terkoyak  
dan  terpecah  belah, dengan  kata lain  bahwa dampak globalisasi  tersebut  
akan menjadi ancaman yang makin besar dan serius, lebih-lebih apa bila 
organisasi tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. 

Gambaran  diatas  menunjukkan  bahwa, di era globalisasi 
diperlukan adanya paradigma baru dibidang kepemimpinan, manajemen 
dan pembangunan dalam menghadapi   berbagai  permasalahan  dan  
tantangan.  Penyusunan  paradigma baru  tersebut  menuntut   proses   
terobosan   pemikiran   atau  disebuti “ break through thinking  process “, 
apabila  yang  kita  inginkan  adalah  out-put berupa manusia, barang dan 
jasa yang berdaya saing.  

Menurut CHOWDURY (2000), manajemen di era globalisasi akan 
tergantung pada 3 faktor yang menopangnya, yaitu : Kepemimpinan, Proses 
dan Organisasi. Asset  yang  paling  berharga  bagi pemimpin di era tersebut  
adalah kemampuan untuk membangun impian seperti yang dilakukan oleh 
para entrepreneurs. 

 
FAKTOR PERTAMA 
Pemimpin di era globalisasi  adalah  pemimpin  yang  memiliki kompetensi 
berupa kemampuan mengembangkan people communication, emosion and 
belief, multy skill dan juga memiliki next mentality.        
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Pemimpin yang berhasil dalam mengejar dan mengerjakan impian-
impiannya  menggunakan  komunikasi  dan  memberikan inspirasi kepada 
setiap orang dalam  organisasi  untuk  juga meyakini impiannya. Oleh karena 
itu, kompetensi pemimpin ditandai denagn sikap peoplelistic bukan 
indiviudlaistic. Selanjutnya CHOWDURY   mengingatkan   bahwa  “ you  can  
have  the  best   communication system , but   if   you   are   individualistic   as  
a leader the organization suffers “. 

Seorang   komunikator   yang   peoplelistic   mengembangkan   iklim   
yang bersahabat   dimana   setiap   orang dapat   berkomunikasi secara 
cepat. Dalam organisasi  yang  besar  komunikasi  dapat  mengalami 
kegagalan karena jenjang birokrasi  dan  orang  hanya  menerima  sekitar  10 
%  dari informasi yang sangat dibutuhkan.  The 21

st 
 century  leader  will  be  

a film  believe  in  such peoplelistic communication,  which  is  fast  all  
envolving.  You  can  should  touch the heart, touch the mind and touch the 
emotion. 

Komitmen  emosional sangat berharga bagi manajemen. Untuk 
mendapat kan komitmen terhadap suatu strategi baru,dapat ditempuh 
dengan melibatkan orang-orang dalam penyusun strategi dan 
pelaksanaannya. Sedangkan tentang “ believe “,  dikemukakan   bahwa    
that   should  be  the 21

st  
 century    leader’s watchword, dan ada perbedaan 

mendasar antara menerima dan mempercayai.  
Bertalian dengan kompetensi multi-skill, maka CHOWDURY 

memandang bahwa 21
st

 leader’s  will  become  more multi-skilled  than  
20th,….one of the important characteristics of multi-skilled leader is the 
ability to encourage diversity. 

Tantangan  organisasisonal  sesungguh nya  pada  abad 21  
bukanlah  jarak geografikal, melainkan  diversitas  cultural.  Mengenai  “ next  
mentality “,   yang dipandang  sebagai  kunci  keberhasilan,  meliputi hard 
working, never satisfied,  idea-centeric,  curious and  persistent.   
Kompetensi  lainnya,  menurut CHOWDURY  adalah  suatu  sentuhan  
emosional    dalam    pengertian    century prodecessors dan believe. 
 
FAKTOR KEDUA 
Proses di era globalisasi  fokus  pada  kegiatan inti (core practices) meliputi 
empat kritis, berupa  grassroot  education,  fire prevention, direct interaction 
and   effective globalization. 

Grassroot education, dimaksudkan sebagai pendidikan dan 
pelatihan yang melibatkan seluruh staff tanpa diskriminasi, yaitu  dari 
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pimpinan sampai dengan staff  biasa.  Fire prevention, dimaksudkan  sebagai  
wawasan  dan  upaya  untuk meningkatkan  durasi  kemanfaaatan  teknologi  
dalam  produksi  dan  distribusi produk-produk tertentu.  Direct  interaction,  
organisasi   abad  21   menekankan pada  entusiasme pelanggan  disamping   
kepuasannya ; customer  enthusiasm means  excitement  and  loyalty  on  
the  parth of customer, fulled by the service and  product  available  to  
exceeding  their  expectation. Effective globalization, pada dasarnya 
globalisasi selalu mengandung resiko yang berbeda antar Negara yang satu 
dengan yang  lainnya.  Permasalahannya adalah berapa besar respons dalam 
menghadapi perubahan dramatik yang terjadi. 

Dalam  hubungan ini, CHOWDURY   berpandangan bahwa 
manajemen itu harus study local culture, local market and local competition, 
prepare a bussines model  that  effectively  saves  the  market  needs, select  
the right strategic local partner  or  group  with  the best local market 
knowledge, encourage employees by maintaining local values, introduce 
new innovative product with local flavor. 
 
FAKTOR KETIGA 
Organisasi di era globalisasi  yang  komit  terhadap kualitas sumber daya 
manusia.  The driving  force of behind a 21

st
 century  organization will be it 

people…. people  manage people,  inside   and  outside  an   organization.   
Effective management  of  people  is  a challenge  managers  will increasingly 
face in 21

st
 century. 

Dalam  rangka  pengembangan  pemikiran  tersebut  ada  baik nya  
apabila kita eksplorasi dan simak kembali berbagai pandangan mengenai 
pemimpin dan kepemimpinan  masa  depan  yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli ; antara lain sebagai berikut : 

WHITE  HODGSON   1997 : 129-163  berpendapat   bahwa,   
kepemimpinan masa  depan  adalah  pemimpin  yang terus belajar, 
memaksimalkan energi dan menguasai   perasaan  yang   terdalam,  
kesederhanaan  dan  multi-focus.  Oleh karena itu,  dinyatakan  bahwa 
kualitas menjadi penting dan kauntitas tidak lagi menjadi  keunggulan  
bersaing.  Mencari  pengetahuan  dan menggali ilmu harus terus  dilakukan  
bagi  pemimpin  masa  depan, hal ini sangat penting sebab ilmu 
pengetahuan merupakan  energi  vital  bagi setiap organisasi. Sejalan 
dengan itu KOTTER  1998  mengemukakan  bahwa , kemampuan seseorang 
pemimpin masa depan meliputi kemampuan intlektual dan interpersonal 
untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 
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RONAL  HEIFETZ  dan LAURIE   berpendapat,  kepemimpinan  masa   
depan adalah  seorang  pemimpin  yang  adaktif  terhadap  tantangan, 
peraturan yang menekan,memperhatikan pemeliharaan 
disiplin,memberikan kembali kepada karyawan  dan  menjaga  
kepemimpinan nya.   Selanjutnya  ditambahkan  pula, bahwa  kepemimpinan  
harus  selalu  menyiapkan  berbagai bentuk solusi dalam pemecahan  
masalah tantangan masa depan. Dalam kaitannya dengan adaptasi 
terhadap perubahan, ditekankan  pada   pemanfaatan  sumber  daya 
manusia.  

Untuk  itu,  perlu  dikembangkan peraturan-paraturan baru, 
hubungan dan kerja sama  yang  baru, nilai-nilai baru,  perilaku baru dan  
pendekatan yang baru pula terhadap pekerjaan. 
 
B. Kaderisasi Kepemimpinan 

Seorang  pemimpin  yang  baik  diharapkan  dapat memahami 
segala aspek prilaku kepemimpinan dan mengetahui kapan fungsi 
kepemimpinan diperlukan. pada dasarnya pemimpin yang baik harus 
memiliki tiga macam kesadaran, yaitu:  

Sadar  kapan  pemimpin  itu  diperlukan  dalam situasi tertentu, 
Sadar pula akan perubahan tata nilai dalam lingkungan unit kerjanya 
maupun dalam  kehidupan masyarakat  dan  sadar  betapa  pentingnya  
kepemimpinan   yang  efektif  yang mampu untuk menggerakkan orang lain 
bekerja seefektif mungkin.  

Untuk   mendapatkan pemimpin yang baik dimasa sekarang dan 
yang akan datang perlu adanya kaderisasi kepemimpinan yang berkaulitas, 
sehingga dapat menghasil kan  pemimpin-pemimpin   yang  mampu  
mempertanggung jawabkan apa yang dipimpinnya, dan mampu pula 
membawa negara menjadi negara yang maju dan madani,yaitu negara yang 
terhindar dari korupsi, kolusi dan nefotisme sebagaimana Sabda Rasulullah 
Sallallahu ‘Alaihi Wassalam, yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang 
artinya, “ Bahwa  setiap  kalian adalah pemimpin dan karenanya akan 
dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. “  

Kepemimpinan  mengacu  pada  suatu  proses  untuk dapat 
menggerakkan sekumpulan  manusia  menuju  ke suatu  tujuan  yang  telah  
ditetapkan  dengan mendorong  mereka  bertindak  dengan  cara  tidak 
memaksa. Dengan demikian, dapat  dikatakan  bahwa  leadership  adalah 
suatu peranan dan juga merupakan proses  untuk  mempengaruhi  orang  
lain. Sedangkan pemimpin adalah anggota dari  suatu  perkumpulan yang 
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diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak  sesuai  dengan  
kedudukannya.  Seorang  pemimpin adalah seseorang dalam suatu 
perkumpulan yang diharapkan mampu menggunakan pengaruhnya dalam 
mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok yang disertai dengan penuh 
kejujuran. Pemimpin yang jujur adalah orang yang memimpin, dan bukan  
orang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin. 

Kepemimpinan juga  bukan sekedar proses penurunan sifat dan 
bakat dari orang  tua  kepada  anaknya,  tetapi  lebih  ditentukan  oleh  
semua aspek-aspek kepribadian,  sehingga  dapat  menjalankan  
kepemimpinan yang efektif ; antara lain adalah : 
1. Inteligensi yang cukup tinggi ; 
2. Kemampuan melakukan analisis situasi dalam menambil keputusan ; 
3. Kemampuan  mengaplikasian   hubungan  manusiawi   yang   efektif   

agar keputusan tersebut dapat di komunikasikan. 
Oleh  karena  itu,  seorang  pemimpin  berkewajiban   untuk   

memberikan kesempatan  kepada  orang-orang  yang dipimpinnya mencari 
dan mendapatkan pengalaman memimpin. Kesempatan itu terutama 
diberikan kepada orang yang mempunyai  sikap  dan  sifat bawaan yang 
mendukung untuk mejadi pemimpin.  

Kesempatan  yang  diberikan  tersebut  merupakan  kegiatan yang 
berisi  upaya-upaya  yang  mendukung  terbentuknya  integritas kepribadian 
dan kemampuan menggerakkan  orang  lain  secara  intensif,  sehingga  
dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin masa depan, yang di 
sebut dengan proses kaderisasi. 

Timbul pertanyaan, mengapa  kaderisasi di perlukan  ?   karena     
semua manusia  termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat 
pasti juga akan mengakhiri kepemimpinannya ; baik dikehendaki maupun 
tidak. Proses tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Dalam organisasi ada ketentuan priode kepemimpinan seseorang ; 
2. Adanya penolakan dari anggota kelompok tersebut, yang  

menghendaki pemimpin diganti secara wajar maupun tidak wajar ; 
3. Proses alamiah, menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin ; 
4. Kematian. 

Kemudian  timbul pula pertanyaan susulan,mengapa kaderisasi 
harus pula di upayakan ? jawabnya ada dua, yaitu: 
1. Agar  tersedia  jumlah ltugmimpin  yang berusia muda, untuk 

memangku jabatan pimpinan ;  
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1. Latihan kepemimpinan didalam atau diluar organisasi. 
Latihan kepemimpinan yang dimaksudkan itu,  adalah memberikan 
kesempatan kepada   anggota   organisasi   untuk mengikuti suatu  
program  mempersiapkan  calon  pemimpin, yang  diselenggarakan  
dalam  jangka  waktu  tertentu,  yang  ditempuh  dengan  dua  cara,   
yaitu dilakukan melalui  kegiatan  magang dilingkungan organisasi 
yang  lebih besar   dalam  bidang yang sama dan dilakukan melalui    
kegiatan   penataran   atau   pelatihan  yang disebtu dengan istilah  
“up-grading   atau  inservice training” kepemimpinan yang 
diprogramkan secara  programkan  secara  khusus  dengan  
mengikuti   suatu  kurrikulum tertentu. 
 

2. Memberikan tugas belajar. 
Untuk  mempersiapkan  calon  pemimpin  yang  berkualitas  dalam 
suatu organisasi maka perlu dilakukan kegiatan kaderisasi  dengan 
memberikan tugas belajar pada lembaga pendidikan  yang  jenjang 
nya lebih tinggi, bagi anggota  yang potensial, diharapkan seorang 
kader akan selalu  meningkatkan   pengetahuan,   wawasan  dan 
keterampilan  dalam  memimpin,  sehingga  pada suatu saat dinilai 
sanggup menduduki suatu  jabatan kepemimpinan, sesuai  jenjang 
masing-masing. 
 

3. Penugasan sebagai pucuk pimpinan suatu unit. 
Dilingkungan  suatu   organisasi   besar  yang  berpusat   di ibukota 
negara  dengan memiliki banyak cabang atau perwakilan didaerah, 
dapat  diselenggarakan   kaderisasi  dengan   menugaskan  seorang 
anggota   menjadi  pucuk  pimpinan pada salah satu cabang atau  
perwakilannya di daerah. 

Selanjutnya, kaderisasi  kepemimpinan   secara   formal  dan 
bersifat  ekstern dapat dilakukan sebagai berikut : 
1. Menyeleksi  sejumlah tenaga  muda  lulusan  lembaga  

pendidikan jenis  dan jenjang tertentu, untuk diangkat sebagai 
pemimpin dari  suatu  unit yang  sesuai,  atau  ditugaskan  
untuk magang sebelum  memimpin unit tersebut ; 

2. Menyeleksi  sejumlah  tenaga  muda lulusan  lembaga  
pendidikan jenis   dan  jenjang   tertentu,  kemudian  
ditugaskan  belajar  pada   lembaga  pendidikan  yang  lebih  
tinggi,  di dalam atau pun di luar negeri.  Tugas   belajar   
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tersebut  dilakukan  dengan   memberikan ikatan dinas  atau  
beasiswa atau  diberi status pegawai  yang   mendapat kan   
penghasilan,    meskipun       tidak   di pekerja kan.  Setelah   
yang    bersangkutan     selesai   di tempat kan   sebagai   
pimpinan   unit  sesuai  dengan    jenjang nya masing-masing ; 

3. Memesan sejumlah tenaga muda dari lembaga  pendidikan 
formal dengan  program khusus  atau  spesialisasi,  sesuai  
dengan  bidang yang dikelola organisasi pemeesan. Pemesan 
mendapatkan syarat-syarat tertentu, misalnya syarat  nilai  
diatas  rata-rata  dan sebagainya.  Generasi muda yang telah 
tamat dan memenuhi persyaratan, langsung diberi pekerjaan, 
pada jalur yang kelak akan memberikan peluang menjadi 
pimpinan unit ; 

4. Menerima sejumlah tenaga muda dari lembaga pendidikan 
untuk melakukan kerja praktik dilingkungan organisasi. Dari 
pengamatan bila ditemukan tenaga muda yang dinilai 
memenuhi persyaratan untuk dikaderkan menjadi pemimpin, 
dapat ditawari pekerjaan setelah mereka menamatkan 
pendidikan ;     

5. Memberikan  beasiswa  kepada  anak-anak yatim yang 
berprestasi untuk mengikuti pendidikan di sekolah atau 
perguruan tinggi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi,  
dan  setelah mereka tamat  langsung   dapat   ditempatkan  
pada  jalur  yang memberi peluang untuk   melatih   dan   
mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pemimpin secara 
bertahap. (*)                 
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