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PEDOMAN KEPEMIMPINAN ORGANISASI 

 

Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan kemampuan untuk membagi 

dan mendistribusikan tugas. Sehubungan dengan kemampuan organisasi, 

penanggungjawab prodi mampu memahami tipe-tipe kepemimpinan sehingga 

dapat mengetahui kemampuan dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan 

tugas. Pengorganisasian dan kepemimpinan Program Studi telah disusun dan 

diimplementasikan dalam organisasi Program Studi sesuai dengan alur perintah 

dan alur fungsi struktur organisasi Program Studi dalam  hak dan kewajiban, 

serta fungsi dan tanggungjawab masing - masing. Pedoman yang menjadi 

acuannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Bersifat adil Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa keberasamaan diantara 

para anggota adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya 

merupakan pencerminan dari pada kesepakatan antara para bawahan 

maupun antara pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi.  

2. Memberi sugesti, sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam 

rangka kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebaginya, yang 

mampu menggerakkan hati orang lain dan sugesti mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam memelihara dan membina harga diri serta rasa 

pengabdian, partisipasi, dan rasa kebersamaan diantara para bawahan.  

3. Mendukung tujuan, tercapainya tujuan organisasi terbentuk, melainkan harus 

didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap organisasi 

dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka 

setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan dengan keadaan 

organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk bekerja sama.  

4. Katalisator, seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, 

apabila pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya 

manusia yang ada, berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan 

semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin.  
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5. Menciptakan rasa aman, setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa 

aman bagi para bawahannya. Dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila 

setipa pemimpin mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme di 

dalam mengahadapi segala permasalahan.  

6. Sebagai wakil organisasi, setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi 

apapun, selalu memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan 

dalam segala bidang kegiatan, lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip 

keteladanan atau panutan-panutan.  

7. Sumber inspirasi, seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber 

semangat bagi para bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus 

selalu dapat membangkitkan semangat para bawahan sehingga bawahan 

menerima dan memahami tujuan organisasi dengan antusias dan bekerja 

secara efektif ke arah tercapainya tujuan organisasi.  

8. Bersikap menghargai, setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya 

pengakuan dan penghargaan diri pada orang lain. Demikian pula setiap 

bawahan dalam organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan 

dari atasan. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk 

mau memberikanpenghargaan untuk mau memberikan penghargaan atau 

pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
             INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 

           PROGRAM PASCASARJANA 
Jl. Dr. AK Gani No. 01 Dusun Curup Kec.Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu                            

Website: http://pascasarjana.iaincurup.ac.id/ email: admin@iaincurup.ac.id 

 

 

 
 

 

               Pola Kepemimpinan Organisasi 

 

 

 

 

Curup, 01 Juni 2020 

Koordinator Gugus Mutu, 

 

 

 

Dr.  Sumarto, M.Pd.I 

NIP 199003242019031013 

 

 

Adil 

Memberikan Sugesti 

Mendukung Tujuan 

Katalisator 
Rasa 
aman 

Wakil 
organisasi 

Inspirasi 

Menghargai 


