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Bagi Kamu para calon 
pemimpin, 

Berikut ini beberapa gaya 
kepemimpinan yang  dimiliki 

oleh seorang pemimpin 
dalam membangun 

organisasi.
Yuk, simak!



1. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya  kepemimpinan  demokratis  adalah  gaya  
pemimpin  yang  memberikan  wewenang 
secara  luas  kepada  para  anggota.  Setiap  
ada  permasalahan  selalu  mengikutsertakan  
anggota sebagai  suatu  tim yang utuh. Pada 
kepemimpinan  ini  seorang  pemimpin  hanya  
menunjukkan  sasaran  yang  ingin  dicapai  
saja, tentang  cara  untuk  mencapai  sasaran  
tersebut,  anggota  yang  menentukan.  



2. Gaya Kepemimpinan Otoriter
Gaya kepemimpinan otoriter adalah  gaya 
pemimpin  yang memusatkan segala keputusan 
dan  kebijakan  yang  diambil  dari  dirinya  
sendiri  secara  penuh. Dalam gaya 
kepemimpinan otoriter, pemimpin 
mengendalikan  semua  aspek  kegiatan.  
Pemimpin  memberitahukan  sasaran  apa  saja  
yang  ingin dicapai  dan  cara  untuk  mencapai  
sasaran  tersebut.



3. Gaya Kepemimpinan Kharismatis
Gaya kepemimpinan kharismatis adalah gaya 
kepemimpinan yang mampu menarik atensi 
banyak  orang,  karena  berbagai  faktor  yang  
dimiliki oleh  seorang  pemimpin  yang  
merupakan anugerah  dari  Tuhan.  Mereka  
terpesona  dengan  cara berbicaranya yang 
membangkitkan semangat. 



4. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan transformasional dapat 
menginspirasi perubahan positif anggotanya. 
Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan 
terlibat langsung dalam proses membantu para 
anggota kelompok untuk berhasil 
menyelesaikan tugas mereka.



5. Gaya Kepemimpinan Delegatif
Gaya kepemimpinan ini biasa disebut 
laissez-faire dimana pemimpin memberikan 
kebebasan secara mutlak kepada para 
anggota untuk melakukan tujuan dan cara 
mereka masing-masing. Pemimpin akan 
meminta timnya untuk  untuk membantu 
memimpin organisasi.



Kesimpulan
Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh 
seseorang berbeda satu sama lain. Apapun  
gaya  kepemimpinan  yang  dijalankan  oleh  
seorang  pemimpin  terhadap organisasi yang 
dipimpinnya, dia harus dapat memberikan 
motivasi, kenyamanan dan perubahan kearah 
kebaikan bagi anggotanya.



● 5 Jenis Gaya Kepemimpinan, 
Kamu tipe yang mana? (Penulis)

● http://jurnal.unpand.ac.id › article › 
download
https://www.futuready.com/artikel/entre
preneurship/gaya-kepemimpinan/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


