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Apa perbedaan great leader dan 
good leader?

Perbedaannya terdapat pada sisi 
emosionalnya, yaitu bagaimana leader tersebut 
dapat melakukan semua hal secara sistematis.

Mulai dari hal sederhana seperti bangun pagi jam 5 
tanpa perlu alarm atau tidak putus asa saat dihina dan 
malah menjadikannya motivasi. Hal-hal sederhana 
seperti itulah yang dapat membedakan antara great 
leader dan good leader.



Apa sih yang membuat seseorang 
bisa menjadi seorang leader?

Seseorang bisa menjadi seorang leader karena 
terdapat ikatan emosional antara sosok leader tersebut 
dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dia menjadi 
sosok atau tempat dimana orang yang dipimpinnya 
memperoleh rasa aman, serta bisa memberikan 
ketenangan kepada anggotanya. Itulah basic leadership.



Apa itu leadership?

Leadership adalah kemampuan untuk 
mengkombinasikan sisi kognitif dan emosional kita 
untuk membentuk tingkah laku orang lain.

Seorang leader meletakkan tujuannya, 
membakar api passion dalam diri kita, dan 
menginspirasi kita untuk menjadi versi terbaik diri 
kita.

Leadership is some series of behavior, artinya 
menjadi leader bukan hanya dari satu momen ke momen 
selanjutnya tapi tetap konsisten sepanjang jalan.



Apa perbedaan organization 
leadership dengan tim leadership?

Tim itu satu tujuan untuk satu kelompok, sedangkan 
di organisasi ada banyak kelompok/tim. Jadi organization 
leader akan shaping semua tim dari berbagai sudut 
pandang untuk mencapai tujuan bersama. Shaping tim 
bisa dengan 3 metode :

1. Push yaitu mendorong atau menginstruksikan

2. Pull yaitu menarik atau mengajak 

3. Engaging yaitu merangkul atau bekerjasama



Mengapa organization leadership 
itu penting?

Survey membuktikan leadership style akan 
mempengaruhi 78% dari climate sebuah organisasi dan 
climate tersebut 28%-32% akan mempengaruhi 
performance dari organisasi tersebut. Jika organisasi itu 
adalah profit center maka itu akan mempengaruhi 
revenue dan profitnya.

Climate yang dimaksudkan disini adalah culture yang 
ada di sebuah organisasi yang mana tercipta karena 
adanya leadership style.



Berdasarkan teori Daniel Goleman ada 6 tipe situational 
leadership yaitu :

1. Pace-setting  leadership, tipe do like I do
2. Authoritative leader, leader yang memberi inovasi
3. Affiliative leadership, tipe leader yang menjadi 

teman
4. Coaching leadership, tipe leader yang membimbing 

tim
5. Coercive leadership, tipe do what I tell you
6. Democratic leadership, tipe leader yang mengayomi 

anggotanya 



Bagaimanakah agar seseorang bisa 
menerapkan leadership style 

secara efektif?
1. Insight, memahami dinamika yang terjadi dalam 

organisasi baik secara emosional maupun 
non-emosional

2. Fleksibilitas, menerapkan leadership style sesuai 

situasi

3. Trust, ada kepercayaan dari anggota kepada leader 

tersebut dan leader juga harus memiliki kemampuan 
problem solving dalam mengatasi sesuatu

4. Berperan sebagai coach, harus bisa menggali potensi 

dari setiap anggotanya



Saat leadership style diterapkan oleh CEO 
perusahaan maka bukan diterapkan di personal 

style saja tetapi harus ditekankan melalui 
kebijakan, aturan, bahkan reward. Selain itu, agar 

semua leadership style bisa dijalankan maka 
seorang leader harus mempunyai wing-man yang 

bisa menyeimbangkan personal style leader 
tersebut. Jadi, yuk belajar menjadi great dan 

good leader dengan menerapkan leadership style 
ini sesuai situasi dan kondisi.



● #OrganizationalLeaderShip - Good Leader 
vs Great Leader (Coach Alinne)

● https://pemimpin.id/good-leader-vs-great
-leader/
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