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Gaya Kepemimpinan Goleman
Para pemimpin harus memiliki kemampuan untuk 
menghadapi perubahan di lingkungan kerja. 

Para pemimpin harus menghadapi emosi karyawan 
yang berbeda. Mereka harus memahami dan tahu 
bagaimana menangani emosi tersebut. Sehingga 
tercipta suasana positif di lingkungan kerja.

Setiap gaya pemimpin memiliki dampak berbeda pada 
tim suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu dipahami 
bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang benar atau 
salah.



The Coercive Style
"Lakukan apa yang saya bilang." 

6 Gaya Kepemimpinan Goleman

Gaya kepemimpinan ini dapat efektif dalam situasi krisis 
atau untuk mengambil keputusan secara cepat.
 
Gaya kepemimpinan ini juga dapat menimbulkan efek 
negatif terhadap iklim dari organisasi yang dipimpin.



Gaya kepemimpinan ini mencoba mengembangkan 
consensus melalui partisipasi para pekerjanya dengan 
bertanya.

Menggunakan gaya kepemimpinan ini dapat mengumpulkan 
ide dari orang lain sambil membangun rasa kepercayaan 
dan menghormati.

The Democratic Style
"Bagaimana menurut anda"



The authoritative style
“Ikut dengan saya”

Pemimpin tersebut telah mengemukakan target di awal 
namun mendorong orang untuk memilih cara 
pencapaiannya sendiri.
Gaya kepemimpinan ini dapat berhasil dalam sebagian 
besar situasi dalam organisasi namun pendekatan ini 
bukan pendekatan terbaik jika pemimpin tersebut tidak 
berpengalaman dan bekerja bersama orang-orang yang 
lebih berpengalaman.



The Pacesetting style
“Kerjakan apa yang saya kerjakan sekarang ”

Pemimpin jenis ini cenderung ingin pekerjaannya 
diselesaikan sebaik mungkin dengan waktu sesingkat 
mungkin.
Sehingga pekerja dengan performa kerja rendah dapat 
dengan cepat diidentifikasi dan diganti bila tidak 
memenuhi standar.



The Affiliative Style
“Orang lain harus didahulukan”

Affiliative leader mengutamakan nilai-nilai individu daripada 
target dan pekerjaan, serta berusaha menyenangkan semua 
pihak. 

Affiliative leader juga cenderung membangun hubungan 
emosional yang kuat yang dapat berujung pada loyalitas 
karyawan.



Pemimpin tipe ini cenderung membantu orang lain 
menemukan kekuatan dan kelemahan, sehingga mereka 
dapat mencapai tujuan mereka, baik tujuan pribadi 
maupun tujuan organisasi. 

Coaching leader juga baik dalam mendelegasi dan 
memberikan tugas yang menantang, namun dapat 
diselesaikan, bahkan kesalahan kecil yang dilakukan akan 
dianggap sebagai pembelajaran positif.

The Coaching Style
“Silakan coba ini.” 
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