G.

Kegiatan Pembelajaran z
Kekuasan Dan Kewibawaan pemimpin
1. Tuiuan Pembelajaran

Memberikan penjelasan tentang pengertian kekuasaan dan kewibawaan
seorang pemimpin dan perannya yang sentral dalam dinamika kehidupan
organisasi sebagai penggerak sumberdaya organisasi. Keberhasilan pemimpin
disamping ditentukan oreh sifat-sifat serta perilaku, juga ditentukan oreh faktor
kekuasaan dan kewibawaan pemimpin.

lndikator Keberhasilan
Setelah mempelajari modul ini diharap dapat menjelaskan :
1. Pengertian kekuasaan dan kewibawaan seorang pemimpin
2. Macam-macam kekuasaan pemimpin
3. Sumber-sumber kekuasaan dan kewibawaan

2. Uraian Materi
a. Pengertian pengaruh dalam Kepemimpinan

Hakikat Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain
untuk
mencapai suatu tujuan yang diinginkan. pemimpin dalam menjalankan
tugasnya sebagai pemimpin memerlukan apa yang sering disebut
dengan:
(1) pengaruh I influence, (2) kekuasaan atau kewibawaa
power

otoritas

/

nl
authority, sebagai daya dorong bagi pemimpin

(3)

untuk
mempengaruhi, menggerakkan dan mengubah perilaku bawahan
ke arah
tercapainya tujuan organisasi di samping berbagai teknik kepemimpinan.

b. Pengaruh (lnfluencel

Merupakan efek clari suatu tindakan yang dilakukan seseorang
secara
sepihak terhadap pihak rain. Hasir dari pengaruh bisa bermacam_macam

yakni berupa sikap, persepsi, perilaku atau kombinasi hal-hal
tersebut. Ada
pemimpin yang besar pengaruhnya dan ada pula yang
kecil pengaruhnya.
Julius GouldMilliam

964:332) memberikan penjelasan bahwa,, infl uence
denotes any changes in behavior of a person or group due
to anticipation of
fhe responses of others".
(.,t

Ada bermacam_macam cara untuk mempengaruhi kelakuan
yang dikenal
dengan spektrum alat-alat mempengaruhi kelakuan menurut
Rozenzweig
sebagai berikut:
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Tabel 3. Spektrum Pengaruh
Emulsi

Sugesti

Berusaha untuk Menempatkan
menyamai atau atau membawa
(sebuah ide, per
melampaui;
mengimiiasi de- nyataan,rencana
ngan usaha untuk

dsb) pada pikiran

menyamai atau seseorang
melampaui : mendekati atau mencapai peranan

guna
dipertimbangkan
atau untuk pedo
man bertindak

Persuasi

Paksaan

Mengusahakan
agar seseorang
me ialui nasihat,
desakan,
alasan atau
rangsangan
melaksanakan
sesuatu hal
(tanpa
menggunakan
kekuatan)

Memaksakan,
mengharuskan
, tekanan fisik
atau kompresi.

Emulsi tidak memerlukan hubungan langsung antara induvidu-induvidu.
Walaupun demikian hal tersebut besar pengaruhnya pada kelakuan. Orang-

orang terkemuka di dalam masyarakat biasanya mengetahui bahwa kaum
muda mengimitasi kelakuan mereka. Buku-buku, film dan televisi memberikan
peluang besar untuk peniruan ide dan gaya kehidupan. Sugesti memerlukan

interaksi langsung dan secara sadar antara induvidu-induvidu atau antara
seorang induvidu dan suatu kelompok. Persuasi merupakan usaha mendesak

dengan mempergunakan cara tertentu untuk menimbulkan reaksi yang
diinginkan. Paksaan merupakan uapaya yang mendesak dengan
mempergunakan paksaan yang mengandung tekanan fisik. Konsekuensi dari
pengaruh bisa sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai dengan keinginan

dari pihak yang mempengaruhi. Hasil dari usaha mempengaruhi dapat
berupa: komitmen, kepatuhan, dan perlawanan.

Komitmen / commitment
Menjelaskan suatu hasil dimana seseorang yang dituju (target) merasa setuju
terhadap keputusarr atau tuntutan dari pihak yang mempengaruhi dan

melaksanakan suatu usaha besar untuk menjalankan tuntutan atau
melaksanakan dengan baik. Komitmen sangat baik untuk suatu tugas yang
kompleks dan sukar.

Kepatuhan I complience
Menjelaskan suatu hasil dimana seseorang yang menjadi target bersedia
melaksanakan apa yang diminta agen, tetapi pasif
usaha minimal - tidak

-

yakin keputusan itu baik atau efektif mencapai tujuan. Bagi tugas yang
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kompleks dan sukar, maka kepatuhan merupakan hasil yang kurang berhasil
dibanding komitmen. Tetapi bagi tuntutan yang sifatnya sederhana, kepatuhan
merupakan segalanya yang diperlukan agen untuk mencapai sasaran tugas.

Perlawanan (resisfence)
Menjelaskan suatu hasil yang di dalamnya orang yang ditargetkan menentang
usulan atau tuntutan, dan secara aktif mencoba menghindari pelaksanaannya,

Ada beberapa bentuk cara menanggapi:
'l

. Minta maaf tidak melaksanakan tuntutan;

2. Mencoba meyakinkan agen untuk menarik diri atau mengubah tuntutan
tersebut;

3. Meminta otoritas yang lebih tinggi untuk menolak tuntutan dari agen;

4. Mengundur pengambilan tindakan dengan harapan agen melupakan
tuntutan tersebut;
5. Menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut.
c. Kekuasaan atau kewibawa an (Powef
Menurut Stephen P. Robbins ('1976:85-97): concept of power as the ability to

or

influence behavio( suatu kapasitas/kemampuan untuk
mempengaruhi perilaku orang). Laswell dan Kaplan memberi batasan
kekuasaan atau kewibawaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi

induce

tingkah laku orang lain, sehingga sesuai dengan keinginan dari pemegang
kekuasaan. Dengan demikian peran kekuasaan sebagai daya dorong bagi

setiap pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan,

memaksa,

mengendalikan dan mengubah perilaku bawahan dengan cara-cara yang

khusus (sesuai situasi dan kondisi) ke arah tercapainya tujuan organisasi,
disamping faktor-faktor lain. Dengan kekuasaan atau kewibawaan seseorang

dapat mengancam atau menekan orang lain. Kekuasaan terdapat pada
organisasi-organisasi informal. Pada organisasi formal kekuasaan yang
dilembagakan disebut otoritas (authority).

Terdapat bermacam-macam sumber kekuasaan

yang

melandasi

mengapa seseorang mau mengikuti kepemimpinan seseorang
organisasi.
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di

dalam

disertai pula kewibawaan lain yang disebut keahlian. Kewibawaan ini
diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman yang dapat mendukung
pelaksanaan tugas.

b. Amitai Etzione - sosiolog dari Universitas Columbia

Membedakan jenis kekuasaan atau kewibawaan seorang pemimpin yakni:

kewibawaan jabatan (posrtio n power) dan kewibawaan pribadi (personat
power)

1) Kewibawaan jabatan
Adalah kewibawaan seorang pemimpin yang timbul karena kedudukan
atau hirarkijabatan formal. Dengan demikian sumber kekuasaan jabatan
dapat berasal dari:

a) Kewenangan yang sah
b) Kontrol terhadap sumber-sumber
c) Kontrol terhadap hukuman
2)

daya

dan

imbalan

Kewibawaan pribadi

Adalah kewibawaan seorang pemimpin yang menimbulkan kesadaran
bawahan untuk menerima kewibawaannya, karena dirasakan benar dan

baik sehingga bawahan merasa bersatu dengan atasan (commited).
Kewibawaan pribadi /persona I power sumber kekuasaannya berasal

a) Keahlian dalam tugas
b) Persahabatan dan kesetiaan
c) Kemampuan persuasif dan karismatik

dari seorang pemimpin.

Menurut Amitai seorang pimpinan dalam menggerakkan bawahan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mempunyai
situasi yang paling baik apabila peminrpin tersebut didukung adanya
kewibawaan jabatan dan kewibawaan pribadi.

d.

Kewenangan atau otoritas ( Authority I
Otoritas merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seperti dikatakan oleh
Dale Henning (1963:130) bahr,va : ". ..authoity is the institutionalized ight

to limit choice. ln other words, it is the institutionalized right to employ
attificial structuing of powef'.
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Wewenang menurut Hani Handoko adalah tipe khusus dari kekuasaan
yang melekat pada jabatan formal organisasi, yang merupakan hak untuk

melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sumber wewenang

menurut teori klasik atau teori formal wewenang

itu timbul

karena

dianugerahkan atau diberi atau dilimpahi hal tersebut. Sedangkan menurut
teori penerimaan (acceptance theory of authoru) wewenang timbul karena

/

hanya bila hal itu diterima oleh kelompok/induvidu kepada siapa
wewenang tersebut dijalankan. Kunci dasar pada yang dipengaruhi dan
bukan yang mempengaruhi. Weber membedakan tiga macam otoritas
formal (legitimate authority) yakni:
1

.

otoritas legal rasional (Rational legal authority)

2. otoritas tradisional (tradition al a uthority)
3. Otoritas karismatik (Charismatic authotity)
3. Rangkuman Materi
Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seseorang
pemimpin. Kekuasaan seringkali dlpergunakan silih berganti dengan istilah
pengaruh dan otoritas. Berbagai sumber dan jenis kekuasaan dari beberapa
teori seperti pendapat Etzioni, Raven dan lain-lainnya. Karena pentingnya
dalam menghasilkan kepatuhan dan pengaruh dari pengikutnya, maka seorang

pemimpin akan selalu berusaha mempertahankan, melindungi dan
meningkatkan kekuasaannya.

4. Latihan / Tugas
Bandingkanlah tokoh atau pernimpin dari organisasi formar dan non formarm
dalam cara-cara mempengaruhi pengikut disekltarmu.
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