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Dalam perusahaan, 

PEMIMPIN adalah seseorang yang memiliki tugas 
serta tanggung jawab kepada perusahaan. Pemimpin 
juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang 
yang dipimpinnya. 

Sedangkan MANAJER adalah seseorang yang 
memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai 
kegiatan karyawan dalam perusahaan.

Pembahasan mengenai Perbedaan Pemimpin & 
Manager menarik untuk dibahas karena masih ada 
banyak orang yang menyamakan kedua hal tersebut, 
padahal sebenarnya berbeda.



Seorang Manager memang memiliki posisi yang 
lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Namun, hal 
ini pada dasarnya tidak serta merta membuat 
Manager menjadi seorang Pemimpin. Dengan kata 
lain, seorang Manager tak selalu seorang Pemimpin. 

Apakah kamu tahu, apa sebenarnya perbedaan 
antara Pemimpin dan Manager dalam suatu 
perusahaan? 

DARIPADA BINGUNG, YUK CEK SLIDE 
SELANJUTNYA!

>>>



1. Pemimpin Memotivasi, 
Manajer Mengarahkan
Pemimpin tahu bahwa orang-orang yang bekerja untuk 
mereka memiliki solusi atas masalahnya. Sehingga 
alih alih mengarahkan, pemimpin akan memfasilitasi 
dan MEMOTIVASI karyawannya untuk belajar 
meningkatkan kinerja karyawan tersebut.

Kalau Manajer???

Demi memastikan tujuan perusahaan tercapai, Manajer 
memberikan PENGARAHAN dengan menugaskan 
tugas dan memberikan panduan tentang cara 
menyelesaikan kepada karyawannya.



2. Pemimpin Membangun Visi, 
Manajer Membangun Tujuan

Seorang PEMIMPIN umumnya memiliki gambaran 
mengenai capaiannya di kemudian hari serta 
menginspirasi orang lain untuk mengubahnya menjadi 
realita. Pemimpin berpikir lebih jauh kedepan 
dibandingkan dengan orang biasa (VISI).

Berbeda dengan Manajer,

Seorang MANAJER fokus terhadap bagaimana dia 
mengatur, mengukur, serta mencapai suatu tujuan. 
Sehingga Manajer bertugas memastikan bagaimana 
tujuan tersebut tercapai.



3. Pemimpin adalah Pribadi 
yang Unik, Manajer Mencontoh

Seorang PEMIMPIN tahu betapa pentingnya 
membangun personal branding yang unik dan berbeda 
dari orang lain. Bukan hanya untuk menonjolkan diri 
sebagai seorang pemimpin, tetapi juga untuk 
membantu menguatkan visi yang mereka bawa. 

SEDANGKAN Manajer?

Secara umum, MANAJER cenderung mencontoh 
kompetensi dan perilaku yang mereka pelajari dari 
orang lain serta mengadopsi gaya kepemimpinan 
mereka daripada merumuskannya sendiri. 



4. Pemimpin Berani Ambil Risiko, 
Manajer Menghindari Risiko

PEMIMPIN berani mengambil risiko dengan melakukan 
hal baru. Bahkan, jika mereka sebetulnya tahu cara 
tersebut belum tentu berhasil 100 persen. Namun, 
mereka tetap melakukannya karena tahu kegagalan 
merupakan langkah menuju kesuksesan.

Bagaimana dengan Manajer?

Sifat dari pekerjaan MANAJER yang cenderung 
“mempertahankan dan menjalankan apa yang sudah 
ada” membuat mereka bekerja justru untuk 
meminimalkan dan menghindari risiko. 



5. Pemimpin Punya Pengikut, 
Manajer Punya Bawahan

Mengutip artikel berjudul The Differences Between 
Management and Leadership dalam jurnal Sinergi, 
perbedaan utama antara pemimpin dan manajer adalah 
siapa yang ada di belakangnya.

•  PEMIMPIN memiliki orang yang percaya dan 
mengikutinya (pengikut),

• MANAJER mengepalai tim bentukan dari 
orang-orang yang bekerja untuk mereka (bawahan) .



Jadi Kesimpulannya adalah,

PEMIMPIN adalah seorang yang lebih 
berkuasa, mengarahkan dan berpengaruh 
kepada pengikutnya, sedangkan MANAJER 
lebih ke arah koordinasi berbagai hal yang 
diinginkan seorang Pemimpin untuk mencapai 
tujuan perusahaan.

KALAU KAMU COCOKNYA JADI APA, NIH ??
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