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Menurut Jon Maner, ada dua gaya dasar 
kepemimpinan. Pertama, disebut dengan 
dominasi. Dominasi adalah tentang 
memimpin melalui paksaan, intimidasi, dan 
manipulasi penghargaan dan hukuman.

Gaya kedua adalah prestise. Prestise 
adalah tentang pemimpin yang dikagumi 
dan dihormati memimpin dari belakang, 
membuat apa yang melakukan apa yang 
anda perlukan bukan karena anda 
memaksa mereka, tetapi karena mereka 
menghormati anda dan melihat anda 
sebagai panutan.



Ketika dorongan datang, para pemimpin 
dominasi lebih cenderung egois 
memprioritaskan kapasitas mereka untuk 
berkuasa diatas kebaikan kelompok. 
Pemimpin dominasi paling defensif dan 
manipulatif ketika posisi kepemimpinan 
mereka tidak stabil. Perilaku negatif ini 
meningkat ketika pemimpin dominasi 
merasa tidak aman tentang kepemimpinan 
mereka, dan berkurang ketika posisi status 
tinggi mereka aman. 



Sedangkan pemimpin prestise lebih banyak 
bertanggung jawab dan memperlakukan 
anggota kelompoknya sebagai panutan. 
pemimpin prestise adalah pemimpin yang 
paling sangat disukai. Mereka sering 
mendapatkan popularitas karena pendekatan 
mereka pada umumnya baik untuk kelompok, 
membantu kelompok berinovasi, dan 
menghasilkan keputusan kreatif.



Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap 
kepemimpinan yang baik adalah prestise. 

Tetapi ada beberapa jebakan untuk menjadi 
pemimpin prestise. Misalnya, para pemimpin 
prestise seringkali sangat menikmati disukai 
dan dihormati oleh kelompoknya, yang dapat 
menyebabkan mereka kesulitan memberikan 
umpan balik negatif. 

Masalah lainnya adalah pemimpin prestise 
seringkali membuat keputusan popular 
meskipun belum tentu itu keputusan yang 
terbaik.



Setiap orang terdiri dari sikap kepemimpinan 
yang berbeda-beda.

Pemimpin seperti apa kamu saat ini?
Sudahkah bermanfaat untuk memimpin diri 

sendiri dan orang lain?

Yuk, perbaiki sikap kepemimpinan kita agar 
bermanfaat bagi banyak orang, dan siap 

sedia memimpin dimanapun dan kapanpun 
kita dibutuhkan.



“Masa depan yang 
baik sesungguhnya 
berasal dari hasil 
pemimpin yang 

baik pula”



● What Kind of a Leader are You (Douglas T. 
Kenrick Ph.D.)

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/
sex-murder-and-the-meaning-life/201606/w
hat-kind-leader-are-you
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