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Mengenal Kepemimpinan Laissez-Faire
Yuk Mengenal Gaya Kepemimpinan 
‘Laissez-Faire’!!

Istilah ‘Laissez Faire’ berasal dari bahasa Perancis 
yang berarti ‘membiarkan dilakukan’. 

Gaya kepemimpinan Laissez Faire adalah 
pemimpin yang memiliki dan menunjukkan perilaku 
membiarkan anggota tim  melakukan tugas tanpa 
ada pengawasan dari atasan dan seluruh tugas 
merupakan tanggung jawab anggota. 



George Herbert Walker Bush
Presiden Amerika Serikat ke-41

Warren Edward Buffett
CEO Berkshire Hathaway

Contoh Pemimpin ‘Laissez-Faire’



Ciri-ciri Kepemimpinan Laissez-Faire 

❑ Pendekatan lepas tangan

❑ Memberikan pelatihan dan 
dukungan

❑ Keputusan diserahkan kepada 
anggota tim

❑ Nyaman dengan kesalahan

❑ Tanggung jawab jatuh ke 
pemimpin



Saat tim :

o Berisi orang yang berpengalaman.

o Memiliki semangat kerja yang tinggi.

o Memiliki motivasi intrinsik untuk 
pekerjaannya.

o Anggota tim  yang lebih terampil dalam 
bidangnya dibanding pemimpin.

Kapan Kepemimpinan Laissez-Faire 
dapat diterapkan?



Keuntungan Kepemimpinan Laissez-Faire
❑ Mendorong pengembangan diri 
❑ Mendorong Kreativitas dan Inovasi
❑ Pengambilan keputusan yang lebih cepat
❑ Meningkatkan kepuasan kerja

Kekurangan Kepemimpinan Laissez-Faire
❑ Kurangnya kejelasan peran
❑ Kurang terlibat dalam kerja sama tim
❑ Akuntabilitas rendah antara pemimpin dan anggota tim
❑ Berpeluang tinggi munculnya konflik
❑ Tidak semua orang dapat mengambil tanggung jawab ini 



Penerapan Kepemimpinan Laissez-Faire di 
sekitar kita 

� Di Sekolah 
Guru memilih menjadi pengamat dan siswa dapat 
melakukan apa yang mereka inginkan dengan sedikit 
ekspektasi dan disiplin di dalam kelas.

� Di Tempat Kerja
Pemimpin yang membiarkan karyawan membuat 
keputusan dan menentukan batas waktu pekerjaan 
mereka sendiri.

� Di Pemerintahan 
Pemimpin politik yang menyerahkan keputusan kepada 
bawahannya dengan memberikan sedikit arahan.  



Laissez Faire adalah saus yang 
sangat baik untuk tenaga 

kerja, tetapi saus yang sangat 
buruk untuk modal. 

--Benjamin Tucker--



What Is Laissez-Faire Leadership? (Kendra Cherry)
https://www.verywellmind.com/what-is-laissez-faire-leadership-2795316

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.
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