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LATAR BELAKANG 
Alhamdulillah atas hadirnya Allah SWT yang membimbingnya agar Modul I Luaran Perkuliahan 

Kepemimpinan dan Etika Bisnis dapat terwujud sesuai silabus perkuliahan. Modul ini 

dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mempersiapkan materi perkuliahan terkait topik-topik 

pembahasan kepemimpinan bisnis 

Modul ini terdiri dari 7 topik perkuliahan. Topik perkuliahan dipilih sesuai dengan perkembangan 

bisnis yang ada sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman dan implementasi yang 

komprehensif seperti yang dijelaskan oleh dosen. Topik ini bisa dijadikan sebagai tambahan 

materi pada perkuliahan bersifat konseptual dan diskusi interaktif antar kelompok. Tentunya 

Modul Perkuliahan sebagai langkah penyempurnaan proses belajar mengajar masih banyak 

kekurangan yang selalu diperbaiki dari segi teori dan praktisi sesuai dengan kebutuhan bisnis. 

Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih apabila pembaca dengan senang hati 

memberikan masukan, kritik, dan saran untuk peningkatan kualitas modul ini yang pada akhirnya 

akan semakin meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Akhir kata, penulis berharap Modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar dan meningkatkan kompetensi mahasiswa khususnya dalam bidang 

Kepemimpinan dan Etika Bisnis. 
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Filosofi Kepemimpinan Bisnis Pada Konteks Manajemen Perubahan 

Ahmad Azmy 

Filosofi Kepemimpinan Bisnis 

Filosofi kepemimpinan tidak bisa dipahami secara harfiah saja dan terbatas 

hanya diskusi tata kelola organisasi. Definisi kepemimpinan harus 

dipertanggungjawabkan secara moral dan berbasis nilai-nilai akademis. Pemimpin 

harus peka terhadap masalah manusia, lingkungan, psikologis, dan sosial (Lee, 

2013). Pemimpin seperti kanvas yang membentang di luar dimensi pengetahuan 

dengan teknis terbatas, tetapi menyentuh semua aspek kehidupan seperti pribadi, 

professional, dan sosial. Dunia bisnis sudah menjadi saksi bagi para inspirator bisnis 

seperti Larry Page (Google), Bill Gates (Microsoft), Nadim Makarim (Gojek), dan 

contoh lainnya yang membuka mata dunia. Bisnis yang dijalankan memberikan efek 

luar biasa bagi kehidupan manusia.  

Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau leader untuk 

mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya (Balasubramanian, 

2007). Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh 

pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai 

kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, 

kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat 

dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, 

kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan 

yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Morrison, 2014). 

Pemimpin bisnis harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai, 

dasar, filosofi, dan kontekstualitas sebagai penentuan organisasi bisnisnya. 

Ketidakefektivan pemimpin disebabkan kekurangan pengetahuan dan pengalaman. 

Kesuksesan para pemimpin bisnis berasal dari peletakan nilai-nilai filosofi 

organisasi bisnis. Aspek kebermanfaatan dan kedalaman perbedaan yang menjadi 
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kesuksesan jangka panjang. Calon pemimpin paling sering gagal karena 

meninggalkan nilai-nilai pembentuk organisasi, karakteristik organisasi, dan 

landasan dasar pemikiran strategis (Okolie & Igbini, 2020). Proses pendirian 

organisasi diharapkan keberlanjutan dalam jangka waktu yang lama. 

Beberapa sejarah kepemimpinan bisnis sebagian berasal dari kalangan 

professional yang bekerja pada sebuah institusi bisnis. Pemimpin yang memiliki 

mindset wirausahawan maupun profesional menunjukkan karakteristik dan kualitas 

terbaik bagi setiap organisasi bisnisnya (Bagheri & Harrison, 2020). Konsep 

manajemen bisnis sangatlah penting bagi sentralitas kepemimpinan. Istilah 

manajemen adalah sebuah proses rangkaian hubungan yang saling berkaitan antara 

aktivitas dan rencana tertentu secara berkelanjutan. Kesinambungan manajemen 

bersifat fleksibel berdasarkan situasi dan kondisi. Empat komponen yang harus 

dimiliki dalam tata implementasi kepemimpinan bisnis (Balasubramanian, 2007). 

Pertama, keputusan tunggal tidak membuat manajemen bersifat kaku dan konstan, 

tetapi memiliki efek yang luar biasa pada efektivitas organisasi. Kedua, manajemen 

bekerja menggunakan tenaga manusia dan bersifat integral sebagai bagian proses 

pengelolaan bisnis. Ketiga, manajemen selalu berusaha mencapai tujuan organisasi. 

Tantangan kepemimpinan bisnis harus selalu berpikir strategik dan menghilangkan 

rasa ketidaksukaan kepada orang atau kebijakan tertentu yang menghalangi 

kepentingan secara individu. Keempat, manajemen beroperasi pada situasi 

lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak stabil. Kepemimpinan bisnis harus 

merespon dengan cepat tuntutan pasar baik skala lokal, nasional, dan global.  

Empat karakteristik utama kesuksesan pemimpin bisnis (Kapucu, 2021). 

Pertama, pemimpin meninggalkan aset dan warisan. Ini berarti bahwa organisasi 

harus hidup lebih lama dibandingkan pendiri bisnis. Pemimpin bisnis harus 

menunjuk penerus yang kompeten dan mampu meneruskan estafet 

kepemimpinannya di masa depan. Kedua, pemimpin memberikan dan 

mempertahankan momentum. Tugas seorang pemimpin bisnis memastikan 
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organisasinya memiliki momentum terbaik bagi eksistensi jangka panjang. Ketiga, 

pemimpin harus bertanggung jawab atas efektivitas bisnis. Para pemimpin harus 

bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan, pengaruh, dan keputusan terhadap 

orang lain. Setiap keputusan yang mengakibatkan kerugian baik karyawan ataupun 

konsumen. Ini akan berdampak sangat buruk kepada budaya organisasi, tata kelola, 

dan kondusifitas lingkungan kerja. Keempat, pemimpin harus mengembangkan, 

mengekspresikan, dan mempertahankan etika, nilai, serta perilaku professional. 

Seorang pemimpin yang melandaskan kepemimpinan tidak sesuai dengan nilai dan 

etika yang baik. Maka organisasi yang dipimpinnya tidak akan berjalan lancar.  

Beberapa literatur menjelaskan bahwa kekuatan kepemimpinan bisnis 

berawal dari karakteristik secara individual atau lebih sering didefinisikan sifat atau 

trait (Swan, 2016). Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah 

kepercayaan diri, kecerdasan, dan penampilan yang bisa dijadikan sebagai suri 

tauladan oleh pengikutnya. Dasar teori adalah gagasan bahwa pemimpin dilahirkan 

dengan karakteristik yang khas dan lebih bersifat genetik. Para peneliti 

menyimpulkan bahwa banyak ciri kepribadian mempengaruhi efektivitas 

kepemimpinan bisnis. Teori lima kepribadian yang menjelaskan ada 5 komponen 

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu operasi (ekstroversi, energi, 

kebutuhan akan kekuasaan), kesadaran (ketergantungan, integritas pribadi, 

kebutuhan untuk berprestasi), keramahan (keceriaan, optimisme, suka menolong, 

kebutuhan untuk berafiliasi), penyesuaian (kestabilan emosi, harga diri, 

pengendalian diri) dan kecerdasan (rasa ingin tahu, pikiran terbuka, orientasi 

belajar). Akan tetapi kesuksesan seorang pemimpin bisnis lebih didasarkan pada 

filosofi kebermanfaatan pada perusahaan yang diarahkan untuk kemaslahatan umat 

manusia.  

Nilai mempengaruhi perilaku kepemimpinan dengan sangat signifikan 

(Caulfield et al., 2021). Persepsi seorang pemimpin tentang situasi atau masalah 

akan tergantung pada nilai-nilainya. Nilai juga mempengaruhi cara pemimpin 
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berhubungan dengan pengikutnya. Terakhir, nilai berdampak pada cara para 

pemimpin membuat pilihan dan mengimplementasikan tindakan. Edgar Schein, saat 

mendalilkan model pemimpinnya sebagai manajer budaya, mengatakan bahwa para 

pemimpin menciptakan, menanamkan, mengembangkan, dan terkadang dengan 

sengaja mencoba mengubah asumsi budaya dalam suatu organisasi. Kepemimpinan 

adalah sikap dan motivasi untuk mengkaji dan mengelola budaya. Tahapan yang 

berbeda dari pengembangan organisasi memerlukan jenis manajemen budaya yang 

berbeda dan isu strategis yang berbeda memerlukan fokus pada jenis dimensi 

budaya yang berbeda. Pemimpin mengeksternalisasi  ke dalam visi, misi, strategi, 

struktur organisasi, dan lainnya. Ini mengarah pada budaya organisasi.  

Beberapa buku tentang kepemimpinan dan organisasi mengemukakan teori 

bahwa pemimpin individu dengan ide-ide hebat seringkali tidak berkorelasi dengan 

perusahaan atau institusi bisnis yang dipimpinnya (Daft, 2008). Teori ini didasarkan 

pada keyakinan bahwa organisasi yang bertahan, berkembang, dan tumbuh 

melampaui pemimpin individu adalah karena visi yang menyatukan orang-orang di 

dalamnya. Arahan pimpinan yang ingin membangun organisiasi dengan 

sustainabilitas jangka panjang. Dasar kepemimpinan bisnis melalui kegigihan, 

visioner, mampu membaca masa depan, dan menghindari sukbjektivitas atas 

ketidaksukaan atas dasar ketidakcocokan. Para pemimpin bisnis lebih 

mengutamakan kompetensi, skill, dan pengetahuan para pegawainya untuk 

membangun perusahaan dan teamwork yang solid. Google, Virgin Atlantic, 

Microsoft, Gojek Indonesia, dan beberapa unicorn lainnya sudah membuktikan 

bahwa visioner dan memberikan kesempatan yang sama akan memberikan dampak 

positif bagi organisasinya. 

Seorang pemimpin yang membangun subjektifitas terlalu tinggi akan 

memberikan dampak negative kepada organisasi secara komprehensif. Lingkungan 

kerja yang tidak kondusif dan tata kelola berdasarkan suka atau tidak suka hanya 

akan membawa kesengsaraan untuk semua anggota organisasi. Pemimpin harus 
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memberikan kesempatan yang sama khusus dalam promosi jabatan, pengembangan 

karir, dan sistem reward berbasis hasil kerja. Memanusiakan pegawai adalah 

kewajiban pemimpin agar mereka memberikan dampak positif dalam bentuk 

kualitas kinerja, inovasi bisnis, ide baru untuk pengembangan organisasi, dan 

produktivitas tinggi. Sifat buruk yang harus dihindari dalam kepemimpinan secara 

filosofi seperti iri hati, kedengkian, dan merasa paling benar. Pemimpin hanyalah 

manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Setiap kesalahan yang ditimbulkan 

merupakan resiko dalam kepemimpinan. Dunia bisnis harus mampu mengurangi 

resiko yang berdampak negative pada organisasi. Kolaborasi dan kerjasama harus 

dijadikan sebagai kunci utama dalam pengembangan skala bisnis yang lebih besar 

dan bermanfaat jangka panjang.  

Kepemimpinan bisnis dan manajemen adalah dua sistem yang berbeda dan 

saling melengkapi. Pemimpin yang unggul aka keseimbangan konsistensi perkataan 

dan perbuatan. Proses pemahaman tradisional tentang fungsi manajemen 

mengarahkan bahwa kepemimpinan bisnis memiliki urgensi yang tinggi dan 

kompleksitas seiring peningkatan skala bisnis. Fungsi kepemimpinan adalah 

menetapkan arah sesuai tujuan organisasi dan penetapan perencanaan & anggran. 

Penyelarasan karyawan yang berkorelasi dengan pengorganisasian, penempatan 

staff, dan menjadi inspirasi dengan konsep leadership by example. Konsep ini 

mengarahkan bahwa segala tindak-tanduk pemimpin akan menjadi sumber 

perhatian, perbincangan, dan teladan bagi karyawannya. Integritas tinggi dan 

konsistensi keputusan menjadi indikator yang mudah untuk kesuksesan pemimpin 

bisnis. Seorang risk-taker dan berjiwa entrepreneurial yang menjadi kebutuhan 

organisasi. Pemimpin bisnis menjadi problem solver ketika karyawannya tidak 

mampu mencari solusi untuk masalah yang kompleks dan beresiko tinggi.  

Kesimpulan dari filosofi kepemimpinan bisnis adalah bagaimana konsep ini 

tidak hanya sekedar teori, tetapi menjadi kontekstualitas yang dihadapi oleh 

organisasi. Kepemimpinan tidak diukur hanya dari kehebatan saja, tetapi 
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menciptakan budaya dalam organisasi. Budaya baru yang efektif dan menciptakan 

kondusifitas lingkungan kerja yang baik. Membentuk profesionalisme dan tanggung 

jawab kepada seluruh karyawan. Ini akan menjadi tolak ukur di seluruh organisasi 

bisnis. Seperti prinsip Mathis & Jackson (2015) dan Dessler (2017) adalagh right 

man, right place dimana tempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya. 

Kesuksesan pemimpinnya sangat bergantung kepada teamwork dan kontribusi 

karyawan atas target kinerja.  

Konteks  Kepemimpinan Untuk Proses Perubahan Organisasi 

Konsep perubahan organisasi adalah tentang luasnya perubahan dalam suatu 

organisasi, dan bukan mengenai perubahan kecil seperti mempekerjakan orang baru, 

modifikasi program, dan komponen pendukung lainnya (Blokdijk, 2007). 

Perubahan luas dalam organisasi mencakup perubahan misi perusahaan, operasi 

karena restrukturisasi, teknologi baru, kolaborasi besar, merger, program baru, 

rekayasa ulang dan banyak lagi. Para ahli sering menyebut perubahan organisasi 

sebagai transformasi organisasi. Istilah ini memberikan definisi dasar untuk 

reorientasi radikal dalam operasi suatu organisasi. Ketika sebuah organisasi 

memutuskan untuk mengubah strategi pencapaiannya, memodifikasi bagian atau 

praktik utama, dan/atau berencana untuk mengubah sifat operasinya, kejadian ini 

merupakan perubahan organisasi yang signifikan. Untuk pengembangan organisasi, 

sudah sepatutnya dilakukan perubahan dengan tahapan yang jelas. Perubahan 

organisasi selalu menjadi topik yang menarik khususnya membahas tantangan 

kepemimpinan dalam hal komunikasi dan manajemen. Para pemimpin dan manajer 

selalu berupaya melakukan perubahan yang signifikan demi keberhasilan organisais 

bisnisnya. Seperti contoh Jack Welsch, seorang CEO General Electric dilema dalam 

melakukan perubahan organisasi. Sebagai pemimpin bisnis hanya dua pilihan yaitu 

melakukan perubahan proses bisnis demi sustainabilitas organisasi, tetapi harus 

melakukan reduksi pegawai demi transformasi bisnis. Atau tetap menjalankan bisnis 

dengan cara lama, tetapi kebangkrutan ada di depan mata. Ini merupakan pilihan 
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sulit dan perubahan bisa dilakukan melalui efektivitas gaya komunikasi.  

Kepemimpinan bukanlah salah satu fungsi umum seorang manajer. Manajemen 

mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merencanakan, 

mengatur, memimpin dan mengkoordinasikan sumber daya. Fungsi-fungsi ini 

berulang di seluruh organisasi dan terintegrasi. Keberhasilan perubahan dalam suatu 

organisasi tergantung pada jenis kepemimpinan dan manajemen yang dilakukan 

oleh orang yang bertanggung jawab.  

Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dari perubahan di tempat kerja 

(Allen et al., 2007). Peran komunikasi memiliki peran penting dalam mengelola 

perubahan (Quirke, 1999). Organisasi sering tidak menyadari bahwa tanpa 

komunikasi karyawan yang efektif, perubahan tidak mungkin terjadi. Sayangnya 

tidak ada pendekatan universal untuk komunikasi perubahan organisasi yang 

efektif; itu tergantung pada ukuran, budaya, gaya, stabilitas dan sumber daya yang 

tersedia (Daly et al., 2003).  Proses komunikasi yang efektif harus dilakukan secara 

teratur tepat waktu, jujur, jelas, interaktif, dan mudah dipahami dengan peluang 

komunikasi dua arah jika tidak, program perubahan dapat gagal. Ada kebutuhan 

untuk memastikan komunikasi yang nyata dan bukan hanya penyampaian informasi. 

Komunikasi yang bermakna menginformasikan dan mendidik karyawan di semua 

tingkatan dan memotivasi  untuk mendukung strategi perubahan. Hal ini penting 

karena sikap positif terhadap perubahan sangat penting dalam perencanaan tahapan 

tranformasi organisasi (Kotter, 1996). Ini yang diakibatkan  penolakan terhadap 

perubahan adalah salah satu hambatan yang paling signifikan untuk diatasi.  

Komunikasi yang bermakna membutuhkan tingkat reorientasi organisasi 

kognitif  yaitu pemahaman dan apresiasi terhadap perubahan yang diusulkan (van 

Vuuren & Elving, 2008). Perlu ada pemahaman tentang manfaat, misalnya, tempat 

kerja baru dan peran yang harus dimainkan individu di dalamnya. Komunikasi 

adalah cara menghindari ketidakpastian yang dapat memicu perubahan. Hal ini 

penting karena tingkat ketidakpastian yang tinggi akan berdampak negatif terhadap 
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kesiapan untuk berubah (Elving, 2005). Resistensi terhadap perubahan terjadi ketika 

ada kekurangan informasi atau manfaat yang dirasakan. Orang-orang suka 

mengendalikan nasib mereka dan perubahan luar merupakan ancaman terhadap 

kontrol ini yang mendorong perlawanan. Model komunikasi yang efektif akan 

ditafsirkan ketidakpastian dan kesiapan perubahan organisasi. Tafsiran komunikasi 

bermakna dan menjelaskan alasan perubahan disertai kesiapan yang lebih besar. 

Tetapi jika informasinya tidak jelas, maka kemungkinan besar ketidakpastian itu 

terjadi sesuai perspektif semua anggota organisasi.  

Inilah penyebab infomasi harus relevan mengandung unsur kepastian dan 

tidak membawa urusan pribadi. Perubahan organisasi diperuntukkan untuk 

kepentingan bersama. Proses kolektivitas membutuhkan arahan kepemimpinan 

bisnis. Arah bisnis disertai perubahan yang disebabkan tantangan teknologi dan 

simplifikasi proses bisnis menjadi arus besar yang dihadapi oleh seorang pemimpin. 

Proses perubahan membutuhkan komunikasi yang berdampai kepada sumber daya 

manusia. Pesan perubahan sering dimulai dari tingkat senior kepada karyawan 

melalui hierarki organisasi. Proses perubahan membutuhkan tahapan yang jelas 

sehingga membawa dampak positif kepada organisasi bisnis.  
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Landasan Kepemimpinan Bisnis 

Brigita Manohara, Dyah Puspyta, Kuncoro Giri, Mahalia Putri  

Mahasiswa Magister Manajemen 

 

Sosok pemimpin dalam sebuah organisasi memegang peranan penting untuk 

mengkoordinasikan internal dan eksternal juga tentang memberikan contoh positif 

bagi staf untuk diikuti, dengan bersemangat tentang pekerjaan, termotivasi untuk 

mempelajari hal-hal baru, dan membantu sesuai kebutuhan baik dalam kegiatan 

individu maupun tim.” (Twin, A. 2020). Banyak studi yang mencoba merumuskan 

bagaimana menjadi Kepemimpinan yang efektif sehingga mampu menjadikan 

organisasi-nya sukses. Dugaan para ahli kesuksesan pemimpin ditentukan oleh gaya 

kepemimpinannya meski ada sebagian lain yang mengangggap bahwa jiwa 

kepemimpinan merupakan karakter bawaan.  

“Kepemimpinan yang efektif termasuk menunjukkan karakter yang kuat…. 

Kepemimpinan yang kuat melibatkan keterampilan komunikasi yang jelas…. 

Kepemimpinan sejati melihat ke mana arah perusahaan dan merencanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk sampai ke sana….. kepemimpinan yang produktif 

menunjukkan optimisme dan memberikan energi positif bagi staf.” (Twin, A. 2020). 

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan, terdapat dua model dominan yakni: 1) 

kepemimpinan transformasional;dan 2). kepemimpinan transaksional Terdapat lima 

komponen dalam model kepemimpinan transformasional ), yaitu: 1) pengaruh 

ideal; 2) karisma atributif; 3) motivasi inspirasionall; 4) stimulasi intelektual; dan 

5) pertimbangan individu (Agbim, 2013).  Sedangkan pemimpin transaksional 

memiliki sejumlah factor, yakni: 1) imbalan kontingen; 2) manajemen aktif dengan 

pengecualian; dan 3) manajemen pasif dengan pengecualian (Agbim, 2013).  

Kepemimpinan efektif sebagai hasil dari kepemimpinan adaptif mengarah 

pada sosok pemimpin transformasional sehingga berimplikasi pada kemampuan 
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berinovasi dan berkreasi dalam organisasi. Penelitian mengenai pemimpin yang 

efektif tidak bisa dipisahkan dengan tiga teori umum mengenai kepemimpinan. 

“Teoretisi berspekulasi bahwa rahasianya terletak pada gaya pemimpin, atau 

pada sifat tugas dan situasinya atau bahkan pada karakteristik 

kepribadiannya……. Tidak ada trik rahasia. Tetapi, sekali lagi, pemahaman 

yang lebih baik tentang sifat masalah secara keseluruhan dapat mengarah 

pada solusi yang lebih baik dari situasi individu…… 

Pendekatan terhadap masalah kepemimpinan biasanya berada di bawah 

salah satu dari tiga judul umum: teori sifat, teori gaya, dan teori kontingensi. 

(Handy, 1998). 

Teori sifat dikembangkan pada pertengahan abad ke-20. Peneliti ketika itu 

menganalisis korelasi kepemimpinan yang efektif dengan sosok fisik (usia, 

penampilan, tinggi badan, dan berat badan) pemimpin. Namun hasil dari penelitian 

awal tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sejak itu peneliti mengkaitkan 

kepemimpinan efektif dengan sifat atau karakter yang semestinya dimiliki oleh 

seorang pemimpin. Dari hasil penelitian kali ini, dihasilkan beberapa karakter yang 

diharapkan ada dalam sosok pemimpin, yakni: 1) kecerdasan; 2) penilaian; 3) 

kreativitas; 4) integritas; 5) kemandirian; 6) kerjasama; 7) kepercayaan diri; 8) 

keseimbangan emosional; dan 9) diplomasi (Malik & Bakhtawar, 2014). 

Selanjutnya mengenai teori gaya kepemimpinan. Teori ini oleh sejumlah 

peneliti berkaitan erat dengan produktivitas karyawan. Biasanya teori gaya 

kepemimpinan dibandingkan dengan dimensi authoritarian dan democratic (Handy, 

1998). Perbedaan utama diantara kedua teori tersebut terletak pada pemusatan 

kekuasaan. Apabila dikaitkan dengan teori gaya kepemimpinan maka ia lebih 

berfokus pada aktualisasi pribadi dalam menangani permasalahan yang muncul di 

organisasi. Beberapa penelitian menemukan adanya ketidakkonsistenan antara 

aturan dan gaya kepemimpinan.  Teori berikutnya adalah teori kontingensi. Dalam 
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teori ini, pola komunikasi yang dibangun oleh pemimpin tidak hanya satu jenis gaya 

kepemimpinan. Pemimpin menyesuaikan dengan kondisi yang tengah dihadapinya. 

Secara singkat teori ini menyatakan bahwa pemimpin dibutuhkan dalam setiap 

kondisi dan di setiap level, oleh karenanya pemimpin diharapkan mampu 

mengembangkan pola komunikasi yang baik serta membangun iklim kerja kondusif 

(Handy, 1998). Hal ini merupakan tantangan bagi mereka yang berada pada posisi 

puncak organisasi. Proses pengelolaan organisasi membutuhkan Perlakuan berbeda 

di tiap kondisi. Dalam pembahasan mengenai kemampuan interpersonal dan 

keterampilan bersosialisasi, pemimpin diharapkan mampu mempersuasi 

karyawannya. Tentu saja usaha ini membutuhkan hubungan yang baik antara 

pemimpin dan karyawan. Hubungan ini dibangun salah satunya dengan 

keterampilan menghargai. 

“pendekatan pertukaran sosial untuk kepemimpinan mungkin yang paling 

populer dan meresap dalam literatur……hubungan antara pemimpin dan 

pengikutnya; pemimpin memberikan arahan, bimbingan, dan penataan kegiatan 

kepada kolektif; anggota kolektif pada gilirannya memberikan izin kepada 

pemimpin untuk mempengaruhi mereka (oleh karena itu memberikan legitimasi), 

serta penghormatan dan rasa hormat. Efektivitas pemimpin didefinisikan sebagai 

fungsi dari dinamika yang terjadi antara pemimpin dan pengikut.” (Zaccaro & 

Klimoski, 2001) Kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan segala kondisi 

untuk kemudian menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya agar organisasi 

dapat bertahan juga menjadi salah satu syarat  efektivitas organisasi.  “Pendekatan 

sistem organisasi, kemudian, menekankan peran pemimpin dalam 

mengoordinasikan dan memelihara keterhubungan sistem dan mempromosikan 

sistem adaptif terhadap perubahan eksternal.” (Zaccaro & Klimoski, 2001) 

Dalam hukum kepemimpinan, seorang pemimpin mesti melampaui lima level 

atau tingkatan untuk menjadi pemimpin yang teruji. Kelima tingkatan yang 

dimaksud adalah: 1) posisi (orang mengikuti perintah karena posisi mereka sebagai 
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atasan); 2) rela (karyawan mengikuti arahan karena mereka ingin melakukannya, 

pemimpin mulai membangun kepercayaan) ; 3) produksi (pemimpin mulai 

membangun pengaruh dan kredibilitas sehingga makin banyak produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh organisasi) ; 4) pengembangan sumber daya manusia (pemimpin 

dinyatakan berhasil bukan karena kekuatannya tetapi lebih karena kemampuannya 

untuk menggerakkan orang lain); dan 5) Puncak (mengembangkan organisasi) 

(MAxwell, 1976). Tingkatan ini dibuat karena pada dasarnya kepemimpinan adalah 

proses, bukan posisi. Hal inilah yang menjadikan pemimpin perlu terus 

mengembangkan kualitas dirinya. 

Kepemimpinan Bisnis Menghadapi Perubahan Lingkungan 

Kepemimpinan lebih menekankan pada orang-orang yang ada di organisasi 

(perilaku Pemimpin dan pengikutnya) yang akan mengimplementasikan 

perencanaan yang diformulasikan sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Dalam 

lingkungan yang berubah begitu cepatnya, seorang pemimpin dituntut untuk selalu 

bisa memonitor dan melihat semua perubahan tersebut. Perubahan apapun yang 

terjadi pasti akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa melihat masa 

depan, membuat perencanaan (Jalan keluar) dari masalah organisasi tapi juga harus 

bisa berperilaku yang mendukung pencapaian rencana tersebut. Perubahan  

lingkungan  yang  cepat  dan  drastis  telah  memaksa  seorang  pemimpin  untuk 

memiliki  kemampuan  strategik  dan  perilaku  kepemimpinan  yang  lebih  dari  

biasa  agar  mampu antisipasi semua perubahan tersebut.  Sudah banyak contoh 

yang kita lihat dimana satu perusahaan besar akhirnya harus gulung tikar karena 

tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.  Kalau ada 

sebuah perusahaan yang memiliki kinerja lebih unggul dibanding pesaing, atau 

masih bisa bertahan sampai sekarang, itu semua bukanlah karena keberuntungan, 

tapi lebih karena pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemimpinnya. 



19 
 

Pemimpin puncak bertanggung jawab terhadap lingkungan organisasi yang 

dipimpinnya, berpikir ke masa depan akan seperti apa nantinya perusahaan pada 

5 atau 10 tahun mendatang dan membuat arahan-arahan yang berfokus kepada 

masa depan sehingga para pengikut bisa dan mau percaya pada  pemimpinnya 

dan  mereka  mau  menjalankan tugas-tugas mereka untuk pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. Banyak rencana bagus dan cemerlang yang telah 

diformulasikan begitu lama akhirnya menjadi gagal karena implementasi yang 

lemah dan salah dari orang-orang yang menjalankannya. Misalnya: banyak 

masalah yang muncul setelah perusahaan melakukan merger seperti: komunikasi 

yang buruk, masalah dalam struktur organisasi, perbedaan budaya, kurangnya 

komitmen dari manajemen puncak. 

Pada fase ini, rencana yang dibuat tidak hanya membahas formulasi 

(perumusan) dari rencana itu sendiri, tapi juga sudah memasukan unsur-unsur 

kepemimpinan, motivasi pemberdayaan, penghargaan, hukuman, sehingga 

perencanaan yang sudah dibuat bisa diimplementasi dengan baik dan sesuai 

harapan.  Di mana perencanaan bisa berjalan dengan baik dan akhirnya tujuan bisa 

tercapai. Peran seorang pemimpin yang memiliki suatu bentuk perilaku tertentu 

adalah sangat penting. Dia harus berperilaku dimana harus bisa mengajak semua 

orang yang berada di semua level, bukan cuma manejemen puncak saja, untuk 

terlibat dalam manajemen strategi perusahaan, untuk  memonitor  semua  

perubahan  yang  terjadi  dalam  perusahaan  sehingga  bisa  memberikan alternatif 

saran untuk perubahan strategi dan meningkatkan metode kerja, kinerja dan 

evaluasi. 

Tugas seorang pemimpin harus bisa menjembatani antara rencana dengan 

implementasinya karena kalau tidak diimplementasikan maka planing yang sudah 

dibuat menjadi percuma saja. Agar bisa menjalankan implementasi tersebut, 

seorang pembuat strategi harus mempertimbangkan pertanyaan berikut: (1) 

siapakah orang-orang yang akan melaksanakan rencana strategis tersebut; (2) apa 
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yang harus dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan operasional perusahaan 

seseuai dengan arah yang  diinginkan;  (3)  bagaimana  setiap  orang  akan  bekerja  

sama  untuk  melakukan  apa  yang dibutuhkan.  Dari sejarah manajemen strategi 

diatas dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu (1) lahirnya perencanaan dengan 

model  manajemen strategi karena adanya perubahan lingkungan; (2)  dalam 

menjalankan proses manajemen strategi biasanya selalu diawali dengan analisis 

lingkungan karena lingkungan memang selalu berubah-ubah; (3) menjadi tugas 

dan tanggung jawab semua orang di semua level dalam organisasi, baik 

pemimpin dan pengikutnya untuk selalu memonitor semua perubahan yang terjadi 

pada lingkungan baik eksternal dan internal karena perubahan tersebut pasti akan 

berpengaruh pada proses pencapaian tujuan organisasi. 

Globalisasi, pergeseran kekuatan geopolitik, kemajuan teknologi, virtual 

tim dan e-bisnis. Orang-orang di organisasi di seluruh dunia merasakan dampak 

dari tren ini dan dipaksa untuk beradaptasi dengan cara kerja baru.  Tambah lagi 

dengan krisis ekonomi tahun 2008 kemarin, skandal etika perusahaan yang luas, 

masalah kesehatan global yang menakutkan seperti wabah flu babi dan masalah 

ketidakamanan yang berhubungan dengan perang dan terorisme, maka para 

pemimpin sekarang ini menghadapi tantangan yang bahkan mereka tidak pernah 

bayangkan dibanding beberapa tahun lalu. Dalam sebuah survei yang dilakukan 

oleh Center for Creative Leadership, 84 persen dari pemimpin yang disurvei 

mengatakan definisi kepemimpinan yang efektif telah berubah secara signifikan 

dalam beberapa tahun pertama abad kedua puluh satu. Perubahan cepat pada 

lingkungan yang menyebabkan perubahan fundamental yang memiliki dampak 

dramatis pada organisasi dan tantangan baru hadir untuk para pemimpin . Ini 

digambarkan dengan terjadinya pergeseran transisi dari paradigma tradisional ke 

paradigma baru. 

Tabel 1Paradigma Lama dan Baru Tentang Kepemimpinan 

OLD Paradigm                           
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• Stabilitas 

• 

Pengawasan 

• Kompetisi 

• 

Keseragama

n 

• Fokus diri 

sendiri 

• Pahlawan 

NEW Paradigm 

• Perubahan 

• Pemberdayaan 

• Bekerjasama 

• Perbedaan 

• Tujuan yang tinggi 

• Rendah

Di masa lalu, banyak pemimpin berasumsi bahwa jika mereka bisa menjaga 

hal-hal berjalan dengan stabil, organisasi akan berhasil. Namun dunia sekarang ini 

adalah dunia yang berada dalam perubahan  konstan  dan  penuh  dengan  

ketidakpastian.  Jika  pemimpin  masih  saja  memiliki  ilusi stabilitas seperti pada 

awal abad kedua puluh satu, perusahaan tersebut pasti sudah hancur sekarang. 

Pemimpin dengan posisi yang kuat, berpikir bahwa pekerja harus diberitahu apa 

yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Mereka percaya, kontrol 

yang ketat adalah sesuatu yang dibutuhkan organisasi supaya berfungsi secara 

efisien dan efektif. Hari ini, seorang pemimpin yang efektif mau berbagi kekuasaan 

bukan menimbunnya dan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan 

organisasi dengan cara mengajak semua orang di organisasi untuk terlibat dan 

berkomitmen. Sekarang ni, kesuksesan tergantung pada kapasitas intelektual dari 

semua karyawan. 

Meskipun beberapa perusahaan masih mendorong kompetisi internal dan 

perilaku agresif, kebanyakan organisasi yang telah sukses lebih menekankan pada 

kerja tim , kerjasama dan kompromi sehingga semua karyawan bisa menjadi yang 
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terbaik. Diarahkan sendiri ialah bentuk lain dari kolaborasi secara horisontal telah 

meruntuhkan batas-batas antar departemen dan membantu untuk menyebarkan 

pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi. Kebanyakan organisasi sekarang 

dibangun berdasarkan keseragaman, spesilisasi.  Orang yang berpikir dan bertindak 

serba mirip akan digabungkan dalam satu departemen atau bagian, seperti: 

marketing, manufaktur, terpisah dengan departemen lain, semuanya jadi serba 

homogen. Menciptakan keragaman  dalam  organisasi  adalah  salah  satu  cara  

untuk  menarik  tenaga  kerja  terbaik  dan membangun pemikiran yang luas bagi 

perusahaan yang ingin masuk ke dunia multi nasional. 

Dalam pandangan lama, banyak pemimpin yang lebih mementingkan 

kepentingan pribadi, ingin dilayani, keserakahan. Banyak orang yang percaya 

bahwa krisis keuangan global 2008 yang lalu sebenarnya adalah karena adanya 

krisis kepemimpinan. Sekarang pemimpin dituntut untuk lebih mementingkan 

moral dan etika, lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas, menghilangkan 

kepentingan pribadi dan lebih utamakan kepentingan yang lebih besar. Banyak 

pemimpin yang menonjolkan dirinya apalagi jika bisa menciptakan kesuksesan 

yang gemilang, banyak pemimpin yang menjadi selebriti.  Mereka bisa 

mengatakan: semua ini karena saya, ini bisa dicapai karena kerja keras saya, jika 

tidak ada saya pasti semuanya sudah hancur.  Itu contoh ucapan pemimpin di mana 

dia merasa sebagai pahlawan, sebagai orang yang paling berjasa dan biasanya suka 

merendahkan pekerjaan orang lain. Sekarang, lebih banyak pemimpin yang berdiri 

dibelakan layar, lebih pentingkan kesuksesan tim dibanding pribadi, mereka lebih 

bertanggung jawab dan lebih menghargai pekerjaan orang lain. Kepemimpinan 

strategik  adalah  kemampuan  untuk  mengantisipasi  dan  membayangkan  masa 

depan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis dan bekerja dengan 

orang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan keunggulan 

kompetitif bagi organisasi di masa depan. Dalam dunia yang cepat berubah, 

pemimpin dihadapkan dengan informasi yang kompleks dan membingungkan, dan 
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tidak ada dua pemimpin yang akan melihat sesuatu dengan cara yang sama atau 

membuat pilihan yang sama. Dalam lingkungan yang berubah begitu cepatnya, 

seorang pemimpin dituntut untuk selalu bisa memonitor dan melihat semua 

perubahan tersebut. Perubahan apapun yang terjadi pasti akan mempengaruhi 

proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita tidak bisa 

menolak perubahan, kita hanya bisa mengantisipasi dan mengikuti perubahan 

tersebut. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa melihat masa depan, 

membuat perencanaan (Jalan Keluar) dari organisasi tapi juga harus bisa 

berperilaku yang mendukung pencapaian rencana tersebut. 
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Teori Kepemimpinan Bisnis  

Kepemimpinan bisnis adalah proses pemimpin bisnis menentukan visi 

perusahaan dan memengaruhi para pegawai, konsumen dan para pemasok 

perusahaanuntuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempergunakan prinsip-

prinsip kewirausahaan. Seperti pemimpin organisasi lainnya, pemimpin bisnis 

mempunyai fungsi: menciptakan visi perusahaan yaitu menentukan arah perusahaan 

5 sampai 25 tahun kedepan (Suryana, 2003). Pemimpin bisnis kemudian 

mempengaruhi para pegawai perusahaan agar melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan uraian tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin bisnis juga 

mempengaruhi para konsumen agar mau mempergunakan barang dan jasa 

peusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip-

prinsip kewirausahaan tersebut diantaranya Kreatif dan Inovatif, sabar, dan 

optimis. Beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh pemimpin bisnis berjiwa 

wirausaha adalah sebagai berikut (P. Siagian Sondang, 1999): 

a. Mempunyai visi dan misi bisnis. 

Wirausaha memiliki visi dan misi bisnis yang jelas. Ia mengetahui persis 

kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, dan barang dan jasa apa yang harus 

diproduksinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh: Yamaha Semakin 

Terdepan. 

b. Internal lokus control. 

Seorang wirusaha, merupakan seorang yang percaya kepada Internal Lokus 

Control (kendali ada pada dirinya), suatu keyakinan bahwa seseorang 

mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang mempengaruhi hidup seseorang 

(Kreitner dan Kinicki, 2014). Internal Lokus Control adalah suatu kepercayaan 
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bahwa nasib,keberhasilan, kegagalan, kemajuan yang dicapai seseorang 

ditentukanoleh orang itu sendiri, bukan oleh orang lain (Wirawan, 2009). 

Walaupun memang usahanya akan dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan 

bisnisnya. Ia harus memanajemeni orang lain dan lingkungan bisnisnya agar 

mendukung dan tidak menghambat keberhasilan bisnisnya. 

c. Pengambilan risiko. 

Seorang wirausaha percaya bahwa bisnisnya selalu menghadapai risiko, 

kerusakan dan bencana yang dapat menimbulkan kerugian dan bangkrut usahanya. No 

pain no gain (Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian), ia 

menghadapainya dengan pengetahuan,keterampilan dan pengalaman manajemen risiko. 

d. Tidak takut gagal. 

 Wirausaha tidak takut mengalami kegagalan, baginya kegagalan itu bukan akhir 

segalanya, akan tetapi pengalaman untuk mencapai keberhasilan. Ia sering melakukan 

sesuatu dengan cara trial and error-coba, gagal dan akhirnya berhasil. 

e. Percaya diri tinggi. 

  Wirausaha adalah seorang yang mempunyai percaya diri sangat tinggi dan 

termotivasi untuk berhasil dalam usahanya. Ia percaya jika ia melaksanakan bisnisnya 

denga penuh kehati-hatian ia akan berhasil. 

f. Adaptabilitas. 

Wirausaha seorang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan 

perubahan lingkungan bisnis. Ia orang yang fleksibel dan dapat mengubah 

bisnisnya sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan. 

g. Pekerja keras. 

  Wirausaha seorang pekerja keras, ia dapat bekerja 8 sampai 16 jam sehari dan 7 

hari seminggunya, memenuhi kebutuhan perkembangan bisnisnya. 

h. Persuasif  

Mampu mempengaruhi para konsumen untuk mengkonsumsi barangdan 

jasa yang diproduksinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mampu 

menunjukan bahwa barang dan jasa yang ia produksi lebihbaik daripada 
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produk pesaingnya. Mampu mempengaruhi para karyawannya untuk bekerja 

kerasmelaksanakan tugasnya dengan baik. Mampu memengaruhi para 

pemasoknya agar memasok bahanmentah dan suku cadang yang diperlukannya 

tepat waktu. 

i. Disiplin. 

Wirausaha orang yang mempunyai disiplin diri, disiplin kerja, disiplin 

waktu, dan disiplin keuangan yang tinggi. Ia mendisplikan diri sendiri dan 

mendisiplikan para karyawannya. Ia percaya disiplin merupakan kunci kesuksesannya. 

j. Ketahanmalangan. 

Seorang wirausaha mempunyai ketahan-malangan tinggi, ia dapat hidup, 

bertahan dan berkembang dalam berbagai lingkungan bisnis. 

k. Energetik (bersemangat).  

Seorang wirausaha merupakan seorang yang energetik fisik 

dan kejiwaannya. Ia dapat bekerja dan berfikir dalam waktu lama 

untuk mendirikan, mengembangkan, menyelesaikan problem yang dihadapinya. 

Ia tidak mudah putus asa. 

l. Kecerdasan emosional. 

Seorang wirausaha tidak hanya memahami “emosi” dirinya sendiri untuk 

memproduksi barang dan jasa, akan tetapi juga “emosi” para konsumennya yang 

membutuhkan barang dan jasa. Dari sini wirausaha dapat memahami kebutuhan 

barang dan jasa mereka. 

m. Kecerdasan sosial. 

Seorang wirausaha mempunyai kecerdasan sosial yang baik. Ia memahami 

masyarakat yang dilayaninya, ia mampu mempengaruhi mereka untuk memakai 

barang dan jasa yang diproduksinya. 

Prinsip Kepemimpinan Bisnis 

Selaras dengan teori kepemimpinan bisnis di atas, pemimpin juga harus 

memiliki prinsip kepemimpinan bisnis, Wijono dalam bukunya Kepemimpinan 
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dalam Perspektif Organisasi menjelaskan hal-hal yang mendasari prinsip 

kepemimpinan bisnis diantaranya (Wijono Sutarto, 2018): 

a) Kepemimpinan kewirausahaan. 

Kepemimpinan bisnis merupakan kepemimpinan kewirausahaan. Pemimpin 

bisnis merupakan seorang wirausaha yang dengan kekuatan kreativitas dan inovasinya 

berupaya menciptakan dan mengembangkan barang dan jasa sebanyak dan sebaik 

mungkin yang diperlukan oleh masyarakat (mis: Barang otomotif). Dalam 

mengelola bisnis pemimpin wirausaha dapat menerapkan berbagai teknis 

kepemimpinan. Misalnya dalam mengerahkan tenaga kerja, pemimpin bisnis 

dapat  menggunakan kepemimpinan transaksional, transformasional, 

kepemimpinan situasional, kepemimpinan birokratik sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam melayani para pelangganya, pemimpin bisnis dapat menggunakan 

kepemimpinan abdi. 

b) Visi dan misi bisnis. 

Pemimpin bisnis menciptakan visi dan misi bisnis. Visi mengarahkan 

bisnis dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke masa depan. Visi merupakan pedoman 

dan arah tujuan bisnis, dan juga merupakan impian pemimpin bisnis. Misi 

menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin bisnis dalam merealisasikan 

visinya. 

c) Strategi Bisnis 

Untuk merealisasikan visi dan misi bisnis, pemimpin bisnis menyusun 

strategi bisnis. Strategi Bisnis adalah rencana jangka panjang (5-10 tahun ke depan) 

meliputi  bisnis apa yang akan dilakukan, barang dan jasa apa yang akan 

diproduksi, apa yang harus dilakukan agar bisnis kompetitif, strategi investasi, 

wilayah operasi, pengembangan organisasi, pemasaran, keuangan, SDM, dan unit 

pendukung bisnis perusahaan 

d) Aktivitas Manajemen Bisnis. 

Strategi bisnis dijabarkan menjadi rencana dan pelaksanaan Aktivitas 

Manajemen Bisnis. Semua aspek bisnis direncanakan dan dilaksanakan dalam 
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suatu kerangka system yang saling mendukung dan memberikan kontribusi 

dalam mencapai sasaran dan tujuan bisnis. Setiap aktivitas dievaluasi kinerjanya dan 

dilakukan penyesuaian dan koreksi jika kinerja di bawah standar. 

e) Budaya dan Iklim Organisasi. 

Pemimpin bisnis menciptakan dan mengembangkan budaya dan iklim 

organisasi. Pelaksanaan norma dan nilai-nilai budaya organisasi ditegakkan 

dengan disertai sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Pemimpin mengembangkan 

Iklim Organisasi yang kondusif yang memotivasi para karyawan agar bekerja secara 

maksimal. 

f) Hasil Bisnis. 

Jika bisnis berhasil, kebutuhan barang dan jasa semua anggota masyarakat 

terpenuhi dengan harga yang terjangkau sehingga mereka dapat hidup sehat dan 

sejahtera. Bisnis pun mendapat profit, dan dengan keuntungan tersebut dapat memberikan 

kontribusi kepada Negara berupa membayar berbagai jenis pajak. Pemerintah 

menggunakan pajak perusahaan untuk merealisasikan tujuan Negara 

mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa, serta menciptakan ketertiban dunia. 

 

Kepemimpinan Bisnis Dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis 

Dunia bisnis adalah dunia yang terus berkembang mengikuti perubahan. 

Para pemimpin harus terus berusaha mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan 

yang ada agar mampu tetap mempertahankan keunggulan bersaingnya. Salah satu 

perubahan yang saat ini sedang terjadi adalah digitalisasi di segala aspek. 

Perkembangan teknologi digital yang luar biasa masif menciptakan satu kondisi 

yang dikenal dengan disruptif teknologi digital. Banyak perusahaan yang tidak 

mampu bertahan dan tutup akibat disruptif ini. Peran pemimpin sangat penting 

dalam menyusun strategi agar suatu perusahaan bisnis dapat bertahan bahkan 

tumbuh berkembang dalam menghadapi disrupsi digital ini. Kepemimpinan 

tradisional tidak lagi efektif untuk mengelola bisnis dalam era disruptif digital. 
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Perlu ada gaya kepemimpinan baru yang dapat diandalkan untuk menghadapi 

tantangan perkembangan digitalisasi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, diketahui bahwa 

penelitian yang menghubungkan antara kepemimpinan dan digitalisasi masih 

belum banyak dan baru dalam tahap permulaan ( (Hendrasto, 2019). Salah satu 

terminologi gaya kepemimpinan dalam era digital yaitu e-leadership. Menurut 

Munir (2020), studi mendalam mengenai e-leadership menunjukkan adanya lima 

perbedaan prinsip dengan kepemimpinan tradisional yang berdampak pada 

kebutuhan keterampilan atau kemampuan yang khusus. (Munir, 2020) Menurut 

pendapat kami, ada lima keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin bisnis 

di era digitalisasi: 

1. Pertama adalah komunikasi. Dalam era digital, metode komunikasi 

berkembang jauh tidak seperti komunikasi tradisional melalui tatap muka 

antara pemimpin dengan para pengikutnya. Hadirnya teknologi digital 

membuat komunikasi dapat dilakukan tanpa tatap muka misalnya melalui 

email, aplikasi whatsapp, media sosial, bahkan video conference 

memanfaatkan zoom, google meet, Microsoft team, dan lainnya. Pemimpin 

bisnis harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan seluruh media komunikasi 

digital yang ada untuk menyampaikan ide dan kebijakannya ke seluruh 

pengikutnya. Pemimpin bisnis era digital harus memiliki keterampilan jejaring 

sosial. Situs sosial seperti Facebook, twitter, instagram, LINE, dan lain 

sebagainya juga dapat digunakan oleh para pemimpin agar pesan visi misi dan 

kebijakan dapat tersampaikan dengan efektif dan cepat. Tidak hanya 

dikalangan pengiktunya, namun juga ke seluruh stakeholders termasuk ke para 

pelanggan bisnis.  

2. Kedua adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK).  Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang TIK dan 

memiliki  kemampuan untuk meyakinkan orang lain tentang manfaat dari 
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teknologi baru. Sehingga seluruh pengikutnya ikut beradaptasi dan 

menggunakan cara-cara baru digitalisasi. Bergerak dari konvensional ke 

digitalisasi. Pemimpin juga harus cukup inovatif untuk menggunakan 

teknologi baru dalam kepemimpinannya menuai manfaat dari teknologi 

modern. 

3. Ketiga adalah berpikiran terbuka dan bekerjasama tanpa adanya batasan 

waktu, ruang, budaya. Dalam kepemimpinan tradisional, kantor atau tempat 

tertentu diperlukan untuk melakukan pekerjaan oleh pemimpin dan 

pengikutnya. Tetapi dalam era internet dan digtal, batasan lokasi fisik sudah 

tidak relevan lagi. Orang dapat bekerja dari mana saja meskipun tidak berada 

di kantor. Pemimpin harus memiliki pengetahuan bagaimana berpikir dan 

bekerja melintasi batas waktu, batas ruang, dan rintangan budaya di mana 

pengawasan dan interaksi langsung tidak dimungkinkan.  

4. Keempat pemimpin harus mampu memantau dan mengelola pekerjaan secara 

virtual. Pemimpin akan beroperasi dari kejauhan. Dengan memanfaatkan 

teknologi internet dan digitalisasi, mereka dapat memantau dan mengelola 

pekerjaan virtual secara efektif.. 

5. Dan yang terakhir adalah, pemimpin harus cukup fleksibel untuk menghadapi 

perubahan lingkungan bisnis, perubahan lingkungan teknologi, sehingga ia 

dapat melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan 

mengingat perubahan di lingkungan bisnis. 
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Pengertian Karakteristik Kepemimpinan 

Beberapa ahli Indonesia pernah menyimpulkan beberapa pengertian 

kepemimpinan. Di antaranya adalah: Menurut Wahjosumidjo (1994), pengertian 

kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa 

sifat-sifat tertentu, seperti: kepribadian (personality), kemampuan (ability), 

kesanggupan (capability). Menurut Sutarto (1995), pengertian kepemimpinan 

adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Tujuannya agar bersedia 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut S. P. Siagian 

pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang 

ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain, khususnya bawahannya.Hal ini bertujuan agar mereka 

berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan 

nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Moejiono (2002) Pengertian 

kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena 

pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya 

berbeda dengan pengikutnya. 

Secara singkat arti kepemimpinan dapat disimpulkan adalah sebuah 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan dengan tujuan tertentu. 

Seorang pemimpin pastinya akan mengepalai banyak orang, sehingga 

kepemimpinan memiliki banyak tipe. Tipe-tipe kepemimpinan ini akan 

disesuaikan kembali dengan karakteristik bawahan yang bekerja sama dengan 

mereka. 
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Implikasi Kredibilitas Dengan Popularitas Kepemimpinan   

Popularitas banyak yang mengartikan ketenaran, sedangkan menurut 

Poerwadarminta & W.J.S., (2006) popularitas berasal dari kata popular yang 

artinya dikenal dan disukai orang banyak. Pengertian popularitas dapat 

dicerminkan juga dalam peribahasa, “kalau tak kenal, maka tak sayang”. Dalam 

berkomunikasi, pendengar tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh 

seseoarang, namun pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan.  

Kredibilitas seseorang menjadi faktor pendukung popularitasnya, semakin 

tinggi kredibilitas seseorang semakin besar juga kemungkinan untuk mengubah 

sikap orang lain. Istilah kredibilitas berasal dari bahasa Inggris credibility yang 

bermakna “the quality of being believable or trustworthy” (kualitas pribadi yang 

dapat dipercaya). Kredibilitas tidak secara inheren berada dalam diri seseorang 

tetapi merupakan hasil penilaian orang lain tentang diri seseorang, setelah orang 

lain menerima informasi tentang diri seseorang. Membangun sebuah kredibilitas 

memerlukan pembangunan pertumbuhan karakter diri yang mampu membuat 

orang-orang disekelilingnya menjadi lebih percaya pada kejujuran dan 

kemampuan diri orang tersebut. (Kouzes, dkk., 2011).  

Menurut (Shoelhi, 2009) komunikasi akan lebih efektif apabila seseorang 

mempunyai kredibilitas serta daya tarik. Kredibilitas seseorang ditentukan oleh 

derajat keahlian, pengalaman, keterampilan, kejujuran, dan jabatan. Menurut 

(Suparyadi, 2020), agar kepemimpinan seorang pemimpin dapat efektif  maka 

seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas. Karena kredibilitas mengandung 

dua aspek yang sangat penting, yaitu kepercayaan dan kemampuan. Bawahan 

memiliki kepercayaan bahwa pemimpinnya adalah orang yang jujur, adil, 

transparan, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, dan perilakunya patut 

diteladani. Kepercayaan tidak dapat diwujudkan dengan kata-kata, tetapi harus 

diwujudkan dengan bukti-bukti konkret. Pemimpin dalam membangun 

kredibilitas tidak hanya dapat mengandalkan kemampuan intelektualnya saja, 
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tetapi juga menggunakan dan mengorbankan perasaan dan kemampuan penjiwaan 

atau penghayatan sebagai seorang pemimpin. 

Popularitas berbanding lurus dengan kredibel, pemimpin yang memiliki 

kredibilitas yang baik akan menjadi popular dan menjadi panutan dan inspirasi 

bagi orang lain untuk mengerjakan segala sesuatu dengan prinsip tegas, pasti, 

jelas, adil, jujur, terbuka, dan taat hukum seperti yang dimiliki oleh pemimpinnya. 

Sebab, banyak pemimpin yang popularitasnya menjadi redup karena tercoreng 

kredibilitasnya akibat perbuatan yang tidak berintegritas. Ketika pemimpin 

memberikan keteladanan perilaku integritas maka timbul kepercayaan dan 

reputasi pemimpin meningkat menjadi populer. Hal demikian dapat dilihat dari 

unsur karakter. (Soekarso, 2015). Pemimpin yang kredibel memiliki integritas, 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Integritas dan kredibilitas bagaikan dua 

muka mata uang, berjalan beriringan, seseorang yang memiliki integritas biasanya 

memiliki kredibilitas. 

Kredibilitas adalah fondasi kepemimpinan dan tiga kualitas yang paling 

dicari dan dikagumi orang dalam diri para pemimpin yaitu mereka jujur, 

kompeten, dan menginspirasi adalah kualitas sumber kredibilitas menurut peneliti 

komunikasi. (Kouzes, 2011). Kouzes & Posner, 2004 menemukan bahwa ketika 

orang merasa pimpinan mereka memiliki kredibilitas yang tinggi, mereka secara 

signifikan akan cenderung untuk bangga mengatakan pada orang lain bahwa 

mereka adalah bagian dari organisasi, merasakan semangat kelompok yang kuat, 

melihat bahwa nilai-nilai pribadi mereka konsisten dengan nilai-nilai organisasi, 

merasa terikat dan berkomitmen pada organisasi, memiliki rasa kepemilikan 

terhadap organisasi. Di sisi lain, ketika orang merasa pimpinan mereka memiliki 

kredibilitas yang rendah, maka mereka secara signifikan akan cenderung untuk  

berproduksi hanya ketika mereka diawasi dengan seksama, termotivasi terutama 

karena uang, mengatakan hal-hal yang baik mengenai organisasi kepada publik 

tapi secara diam-diam mengkritiknya, mempertimbangkan untuk mencari 
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pekerjaan lain jika organisasi mengalami masalah, merasa tidak mendapat 

dukungan dan tidak dihargai. 

Terlihat bahwa konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan 

kredibilitas pemimpin untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Pada 

dasarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang atau suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan selain memiliki kredibilitas juga memiliki reputasi. Pemimpin 

yang memiliki reputasi, legitimasi dan kredibilitas dari bawahannya sangat mudah 

menjalankan peran kepemimpinan yang efektif.  Sebagai "wajah" publik 

perusahaan, pemimpin membantu menentukan citra organisasi kepada pemangku 

kepentingan internal dan eksternal. Peran pimpinan sebagai juru bicara 

perusahaan atau karakter publik telah diteliti secara ekstensif dalam literatur 

hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. mengukur sejauh mana 

karyawan memandang CEO sebagai sumber pernyataan yang valid, dan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk posisinya. Kepercayaan 

CEO dioperasionalkan sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan karyawan 

terhadap CEO dan pesannya. Reputasi didefinisikan sebagai evaluasi karyawan 

secara keseluruhan dari organisasi dari waktu ke waktu. (Pornpitakpan, 2003) 

 

Strategi Meningkatkan Kredibilitas Kepemimpinan Bisnis 

Kredibilitas adalah suatu kapabilitas (kemampuan), kualitas atau kekuatan 

yang dapat menciptakan rasa kepercayaan. (Hanif dan Veronika, 2021 ; 38 – 48). 

Pengertian kredibilitas ini akan mendorong kita untuk mencari tahu tentang hal-

hal apa saja yang dapat membantu kita untuk membangun kredibilitas atau 

mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di dalam lingkungan kerja kita. 

Ketika    suatu    organisasi    akan mengadakan perubahan kearah yang lebih baik 

maka  faktor  kredibilitas  dan  kepemimpinan menjadi hal utama. Kredibilitas 

merupakan hal paling potensial apabila suatu organisasi ingin maju.  

Kedudukannya  sebagai  sumber  energi positif   dari   dalam   seorang   pemimpin. 
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Didalamnya   ada   beragam   nilai   seperti kepercayaan tinggi, kepemimpinan  

mumpuni, karakter  pribadi,  kompetensi,  kepedulian  dan komitmen tinggi.  

Semakin tinggi  nilai  unsur-unsur  tersebut  maka  semakin  tinggi  kualitas 

kredibilitas seorang pimpinan.   

Kepemimpinan  yang  kredibel  dapat dilihat  dari  kepercayaan  yang  

diterima  oleh seorang pimpinan. Kepercayaan timbul karena pimpinan  selalu  

memberikan  keteladanan perilaku  yang  baik  kepada  bawahannya  dan pihak  

lain.  Hal  demikian  dapat  dilihat  dari unsur  karakter.  Dalam  kesehariannya  

sebagai pimpinan, dia bersikap jujur, adil, dan rendah hati. Dia selalu menjadi 

penengah yang handal ketika terjadi suatu konflik didalam organisasi yang 

dipimpinnya.  Kredibilitas seorang pimpinan merupakan hal yang  sangat  penting  

dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Karena  apabila  seorang  pimpinan baik  

dalam  suatu  organisasi  ataupun  kantor, apabila  kredibilitasnya  tidak  optimal  

maka tujuan  dari  pada  suatu  organisasi  tidak  akan dapat  dicapai.  Tujuan  

penelitian  ini  adalah untuk   mengetahui   pengaruh   kredibilitas pimpinan 

terhadap produktivitas kerja pegawai  Kredibilitas   pimpinan   merupakan 

seperangkat persepsi pegawai tentang sifat-sifat pemimpin.   Kredibilitas   

sebenarnya   tidak terletak  pada  pemimpin,  akan  tetapi  terletak pada persepsi 

pegawai. Kredibilitas merupakan salah satu unsur penyebab timbulnya pengaruh 

pemimpin terhadap pegawai. Pengaruh dalam istilah  komunikasi  persuasif  dapat  

diartikan sebagai  kemampuan  untuk  menimbulkan perubahan dalam sikap dan 

atau tindakan orang lain searah dengan yang diinginkan.  

Menurut Devito (1995:118) kredibilitas mempunyai   lima   dimensi   yaitu   

:   (1) competence;  (2)  character;  (3)  intention;  (4) personality;  dan  (5)  

dynamism. Kompetensi, mengacu  kepada  kemampuan  intelegensi, pengetahuan 

yang dimiliki seorang pemimpin terhadap  pesan  yang  disampaikannya  untuk 

membangkitkan kepercayaan pada komunikan. Karakter, mengacu kepada sifat 

tertentu yang dimiliki  pemimpin  yang  berkaitan  dengan moralnya  seperti;  
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kejujuran,  keadilan  dan kebenaran,    sehingga    dapat    membuat komunikan    

mempercayainya. Intensi, mengacu  pada  motif  atau  faktor  yang mendorong  

seseorang  menampilkan  pesan-pesan  dengan  cara  tertentu  yang  dapat 

meningkatkan    kepercayaan    komunikan. Kepribadian,  mengacu  kepada  

penampilan seorang komunikator yang memiliki sifat-sifat menyenangkan,  

persahabatan,  keterbukaan, melihat masa depan dan posisi positif lainnya yang 

menunjukkan pribadi mereka. Dinamika, mengacu   kepada   penampilan   seorang 

pemimpin bersemangat, agresif, ekstrovert, dan kekuatan yang tangguh dalam 

penampilan diri 

Menurut website entrepreneur.com, ada lima belas cara yang perlu dikuasai 

agar kita bisa membangun kredibilitas dengan lebih mudah di kantor. Nah, cara-

cara ini perlu diterapkan oleh kita mulai dari sekarang karena membangun 

kredibilitas itu perlu waktu yang cukup panjang dan tidak bisa didapatkan dalam 

waktu sehari semalam saja. Metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Saling menghormati orang lain (RESPECT). 

2. Selalu membuka diri untuk terus belajar. 

3. Berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. 

4. Miliki pengaturan waktu dengan sebaik mungkin. 

5. Bersikap tegas pada diri sendiri dan orang lain di kantor.  

6. Berani mengambil risiko. 

7. Selalu berusaha membangun tim yang kuat. 

8. Memiliki batasan yang jelas antara kehidupan pekerjaan dan pribadi. 

9. Selalu bersemangat dan termotivasi dalam menjalani kehidupan kerja di 

kantor.   

10. Memperhatikan cara berpakaian kita di kantor. 

11. Sering-sering menawarkan bantuan kepada orang lain.  

12. Berikan perhatian dan kepedulian dengan orang-orang di lingkungan 

kantor.   
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13. Usahakan selalu bersikap responsif. 

14. Tunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang di lingkungan kantor.   

15. Cari seorang mentor yang bisa membantu kita dalam membangun 

kredibilitas.  
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Kepemimpinan Multibudaya, Visioner, dan Transformasional 

Dede Ikmaludin, Dinda Nauli Nasution, Vera Farida, Vidiel Tania Pratama 

Mahasiswa Magister Manajemen 

 

Kepemimpinan Multibudaya 

Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, yang di 

dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai 

anggota masyarakat (Taylor, 1920). (David Matsumoto, Paul Ekman, 2008) 

menyatakan bahwa munculnya kebudayaan bermula dari kebutuhan manusia 

yang terdiri dari kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial, dimana untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia membentuk kelompok yang 

saling beradaptasi guna mendapatkan kekuatan dari satu sama lain dalam     

memenuhi kebutuhannya dan menjadi dasar terbentuknya budaya. Jadi budaya 

merupakan hasil adaptasi manusia dalam hidup berkelompok, dan perbedaan 

budaya bergantung pada kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh setiap 

kelompok dalam bertahan hidup, karena budaya adalah seperangkat cara yang 

menjadi solusi dari masalah yang mereka alami. Perbedaan budaya juga 

mengakibatkan perbedaan perilaku dan persepsi    yang ditunjukkan oleh setiap 

individu, karena Shavitt dkk. (2008, dalam (M. Kastanakis, G. Balabanis, 

2014)) menegaskan bahwa budaya mencakup standar bersama yang 

menyediakan standar untuk memahami, mempercayai, mengevaluasi, 

berkomunikasi, dan bertindak di antara mereka yang berbagi bahasa, periode 

historis, dan lokasi geografis. 

Dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Pengantar Antropologi” dapat 

disimpulkan dari pernyataan Dr. Koentjaraningrat (1990) bahwa kebudayaan 

dapat berkembang menjadi beragam dan disebabkan oleh beberapa hal yang  

pertama yaitu tempat tinggal, sebagai contoh sebuah masyarakat yang tinggal 
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di daerah pegunungan akan cenderung memiliki mata pencaharian petani kebun 

teh karena tanaman teh tumbuh subur di daerah pegunungan sehingga dapat 

dijadikan mata pencaharian oleh mereka (Koentjaraningrat, 1990). Penyebab 

yang kedua adalah pengaruh dari masyarakat lain, contohnya saja masyarakat 

di daerah Semarang memiliki banyak bangunan bercorak kebudayaan Cina 

karena adanya salah satu tokoh dari Cina yang berperan di Indonesia pada 

zaman dahulu (Laksamana Cheng Ho). Penyebab selanjutnya adalah mobilitas 

yang mengakibatkan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat 

yang melakukan mobilisasi tersebut, sehingga bisa saja terjadi perpaduan 

budaya. Kemudian ada iklim, masyarakat di Indonesia tidak terbiasa 

mengkonsumsi dan memproduksi alkohol dalam jumlah banyak berbeda 

dengan masyarakat dari budaya barat yang memiliki iklim yang cenderung 

dingin sehingga membutuhkan konsumsi alkohol untuk menghangatkan badan. 

Penyebab lainnya adalah keturunan nenek moyang, nenek moyang masyarakat 

Indonesia dan nenek moyang masyarakat Indian memiliki tata cara yang 

berbeda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara sengaja ataupun 

tidak sengaja tercipta. Ada pula karena jarak dan lingkungan serta kepercayaan. 

Sebagai contoh masyarakat Sumatera mempercayai bahwa hewan kerbau 

adalah hewan yang suci untuk dijadikan persembahan kepada Sang Pencipta, 

berbeda dengan masyarakat Jawa yang lebih sering mempersembahkan 

makanan. 

Dengan demikian, menurut Koentjaraningrat dari berbagai penyebab 

perbedaan budaya tersebut, terbentuklah sebuah keanekaragaman yang disebut 

dengan multikultural. Dengan kata lain, multikultural berarti masyarakat yang 

terdiri dari beberapa jenis komunitas budaya dengan semua manfaat dan 

perbedaan dalam konsepsi dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi 

sosial, sejarah, adat istiadat dan kebiasaan (Parekh, 2007). Multikulturalisme 

itu sendiri dapat terlihat dengan jelas dari perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, 

dan agama yang berbeda-beda. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang 
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memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan berbagai kebudayaan yang 

beragam, multikultural dapat dilihat dari lingkungan kita sehari-hari, 

dimanapun di berbagai tempat dan organisasi dimana kita berada, pasti akan 

ditemukan beragam suku bangsa, ras, agama, dan kebudayaan. Perbedaan di 

antara orang-orang yang tinggal di kepulauan   Indonesia telah ada jauh sebelum 

abad kesembilan belas, terutama melalui kontak antar istana kerajaan, dan 

kontak-kontak lainnya seperti melalui pedagang, pelaut, tentara, dan bajak laut 

(Goebel, 2013). 

Mengingat apa yang dilakukan seseorang dan dipikirkannya dipengaruhi 

juga oleh latar belakang budayanya, sedangkan kepemimpinan sendiri 

merupakan hasil pemikiran yang terwujud dalam perilaku si pemimpin,  maka 

dapat disimpulkan bahwa pemikiran dan perilaku seorang pemimpin 

seharusnya dipengaruhi oleh latar belakang budayanya dan individu yang 

menjadi anggota organisasi juga memiliki perilaku dan pemikiran tertentu      yang 

dipengaruhi oleh budayanya. Dalam hal ini, (Zamana, M. I., & Bhattia, M. N., 

2011), yang meneliti hubungan antara gaya kepemimpinan dan pengaruh 

budaya menemukan bahwa gaya kepemimpinan banyak dipengaruhi oleh 

budaya. Walaupun penelitian mereka mengarah pada pengaruh budaya 

organisasi terhadap bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, akan 

tetapi jika ditarik lebih luas budaya organisasi juga mencerminkan budaya 

negara. Terkait dengan masalah kompetensi multikultur, maka suatu kontsrak 

psikologis yang layak dibahas adalah apa yang disebut dengan kecerdasan 

budaya (Cultural Intelligence - CQ). CQ ditemukan memiliki hubungan yang 

positif dengan efektifitas pengambilan keputusan lintas budaya (Ang dkk., 

2007). Pertama kali diajukan oleh Earley dan Ang (2003), CQ didefinisikan 

sebagai, "individual’s capability to function and manage effectively in 

culturally diverse settings" (Ang dkk., 2007:336). CQ itu sendiri adalah suatu 

konstrak berdimensi ganda, yang terdiri dari empat faktor khas, yaitu 

Kecerdasan Budaya Metakognitif (Metacognitive Cultural Intelligence), 
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Kecerdasan Budaya Kognitif (Cognitive Cultural Intelligence), Kecerdasan 

Budaya Motivasional (Motivational Cultural Intelligence), dan Kecerdasan 

Budaya Perilaku (Behavioral Cultural Intelligence) (Ang & van Dyne, 2008). 

Mengingat beberapa peneliti (Thomas dkk., 2008; Chua dkk., 2010), 

berpendapat kecerdasan budaya metakognitif sebagai suatu konstrak yang 

mengatur kognisi dan perilaku, dapat mengintegrasikan ke empat faktor 

tersebut, maka dalam konteks kemampuan mental, mereka memilih untuk 

meneliti faktor kecerdasaan budaya metakognitif saja. Kecerdasan budaya 

metakognitif itu sendiri didefinisikan sebagai, "mental processes that 

individuals use to acquire and understand cultural knowledge, including 

knowledge of and control over individual thought processes relating to 

culture” (Ang dkk., 2007:338). 

Beberapa penulis (Ang dkk., 2011; Earley & Ang, 2003) menganggap, 

individu dengan kecerdasan budaya metakognitif yang tinggi akan mampu 

untuk untuk melakukan dua hal. Yang pertama, mereka menyadari asumsi dan 

pengetahuan budaya yang dimiliki dan kemudian mempertanyakan ketepatan 

generalisasi tersebut saat berinteraksi lintas budaya. Kedua, merencanakan 

secara aktif cara berpikir dan perilaku yang diperlukan saat akan melakukan 

interaksi lintas budaya. Contoh kecerdasan budaya metakognitif yang tinggi 

adalah ketika invidu dari Barat, menyadari gaya komunikasinya berbeda, saat 

mengobservasi interaksi dan pembicaraannya dengan orang Asia (Ang & van 

Dyne, 2008). Karena itu, peneliti seperti Chua dkk. (2010) menganggap, dalam 

konteks kompetensi lintas budaya di tingkat mental, adalah lebih tepat untuk 

hanya mengikutkan faktor ini saja. 

Mengingat kecerdasan budaya metakognitif dianggap dapat memberikan 

kemampuan untuk memiliki kesadaran diri dan sensitivitas terhadap orang dari 

budaya yang berbeda (Earley & Ang, 2003), Hidayat (2012) berpendapat 

kecerdasan budaya metakognitif akan dapat membentuk intuisi budaya yang 

akurat. Dengan demikian, saat seorang individu mengalami suatu interaksi 
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lintas budaya, mereka yang memiliki kecerdasan budaya metakognitif yang 

tinggi, akan memiliki kesadaran yang tinggi tentang perbedaan budaya antara 

dirinya dengan orang yang berasal dari budaya berbeda. Selanjutnya, Cheng 

dkk. (2010:7) berpendapat pengalaman ini akan berdampak positif, jika 

invididu tersebut mengalami perluasan kognisi budaya (expanded cultural 

cognition), yang didefinisikan sebagai, "heightened cultural information 

detection and processing toward individuals and social environment in cross-

cultural interaction". Perluasan kognisi budaya akan  terjadi jika individu 

tersebut telah melakukan penjelajahan lintas budaya di alam pikirannya sendiri 

(Black dkk., 1991; Osland, 2000). Untuk itu, seorang individu, selain secara 

kognitif harus memahami perbedaan budaya yang ada, juga harus pernah 

melakukan perubahan kognisi (cognitive switching) dan perilaku ke perspektif 

budaya baru (behavioral switching) (Mor & Morris, 2010). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi multikultur 

sangat dipengaruhi oleh kecerdasan budaya. Dalam hal ini kecerdasan budaya 

metakognitif akan memberikan kemampuan untuk menerapkan strategi lintas 

budaya yang tepat, sehingga seorang individu akan memiliki intuisi budaya 

yang memadai, dan kemudian mampu menduga secara cepat dan akurat 

keputusan yang diambil individu yang berasal dari budaya lain. 

 

Kepemimpinan Visioner dan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana para 

pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ketingkat moralitas dan motivasi 

yang lebih tinggi. Para pemimpin transformasional mencoba menimbulkan 

kesadaran para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-

niali moral seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan 

atas emosi seperti keserakahan, kecemburuan atau kebencian. Kepemimpinan 

transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi proses pertukaran 
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(perubahan), seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab yang justru nilai 

seperti ini hal yang sangat sulit ditemui di Indonesia. Seorang pemimpin 

transformasional dapat diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin 

tersebut terhadap para pengikutnya. Para pengikut seorang pemimpin 

transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan hormat 

terhadap pemimpin tersebut dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih 

daripada yang awalnya diharapkan terhadap mereka. Seorang pemimpin 

transormasional memotivasi para pengikut dengan membuat mereka lebih sadar 

mengenai pentingnya hasil-hasil pekerjaan, mendorong mereka untuk lebih 

mementingkan organisasi atau negara daripada kepentingan diri sendiri dan 

mengaktifkan (menstimulus) kebutuhan-kebutuhan mereka yang lebih tinggi. 

Seseorang dengan kepemimpinan transformasional akan sangat efektif bila 

mempunyai karakteristik kepemimpinan visioner, karena visi mencerminkan 

ambisi, daya tarik besar, hasrat semangat dan keadaan atau perwujudan ideal 

dimasa depandapat dianggap sebagai impian yang ingin diwujudkan. 

Karakteristik pemimpin visioner adalah yang pertama sebagai penentu arah 

dimana pemimpin harus mampu menyusun langkah berbagai sasaran yang dapat 

diterima sebagai suatu kemajuan rill oleh semua elemen bangsa. Seperti nahkoda, 

pemimpin harus mampu menentukan arah negara dalam situasi dan kondisi 

apapun dengan langkah-langkah yang tepat untuk mengamankan, menyelamatkan 

atau dalam memajukan negara dengan lahkah revolusioner sekalipun (bila benar-

benar dibutuhkan). Yang kedua sebagai agen perubahan pemimpin harus mampu 

mengantipasai berbagai perkembangan di bunia luar, memperkirakan 

implikasinya terhadap negara, menciptakan sense of urgency dan prioritas bagi 

perubahan yang disyaratkan oleh visi, mempromosikan eksperimentasi dan 

memberdayakan orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan.  

Gambaran sederhana pemimpin sebagai agen perubahan adalah rakyat yang 

tadinya disiplin menjadi berdisiplin tinggi, rakyat yang tadinya dihantui konflik 
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etnis dan agama menjadi penuh toleran, rakyat yang tadinya membuang sampah 

sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga sebagai 

orator ulung, yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya kepada rakyat 

sehingga rakyat antusias mendengarkan dengan penuh perhatian ketika pemimpin 

tersebut memberi pencerahan. Selain itu pemimpin juga harus bisa berdiplomasi 

di tingkat dunia untuk mempromosikan berbagai gagasannya yang orsinil dan 

universal. Yang keempat sebagai guru dan pemberi teladan yang baik, pemimpin 

harus sanggup dan mampu dijadikan cermin bagi warganya dan sanggup menjadi 

tauladan yang baik kepada siapapun. Pemimpin harus menjaga ahlaknya karena 

pemimpin sebagai pusat perhatian, pemimpin juga harus menciptakan banyak 

karya dan keberhasilan sebab pemimpin akan dicontoh oleh warganya. Contoh 

kepemimpinan transfomasional sekaligus visioner bisa kita perhatikan ada pada 

diri nabi dan rosul sejak jaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhamad SAW dan 

terutama Rosul Ulul Azmi. Rosul Ulul Azmi dikenal dengan rosul yang 

mempunyai banyak keinginan dan harapan untuk kemajuan peradaban manusia 

dan mampu mengatasi krisis kemanusian pada zamannya sehingga manusia pada 

saat itu mendapat bimbingan dan tercerahkan serta mempunyai efek (pengaruh) 

yang sangat besar sampai pada kehidupan masa kini. Rosul Ulul Azmi tersebut 

adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhamad. 

 

 

Strategi Kepemimpinan Optimalisasi Budaya Untuk Produktivitas Pegawai  

Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk membina, membimbing mengarahkan dan menggerakan orang 

lain agar dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan juga dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, 

kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. 
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Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting 

efektivitas suatu organisasi. 

Bila organisasi dapat diidentifikasikan sebagai kualitas-kualitas yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-

pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan bila organisasi dapat 

diidentifikasikan sebagai perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif 

organisasi, berbagai prilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif organisasi, 

berbagai prilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari. Faktor yang 

diidentifikasikan mempengaruhi produktivitas adalah kepemimpinan. Pemimpin 

dan bawahan dalam suatu organisasi memiliki peran yang sama pentingnya, 

artinya bahwa dengan adanya pemimpin yang memiliki kemampuan dan visi yang 

kuat tidak akan berarti tanpa adanya bawahan dengan kompetensi yang handal 

tanpa adanya pemimpin yang mampu menggerakannya juga tidak memiliki 

banyak arti. Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya menentukan strategi 

organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kepemimpinan 

merupakan pengarahan langsung dan tidak langsung kepada karyawan untuk 

melakukan pekerjaan.  

Produktivitas kerja merupakan gambaran tentang kegiatan yang telah 

berhasil dilaksanakan atau berhasil dalam pencapaian tujuan dengan waktu yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Produktivitas lebih berorientasi kepada keluaran, 

maka hasil pekejaan pegawai dapat dikatakan efektif, apabila sesuai dengan 

rencana kerja yang telah ditentukan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah diterapkan.  Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 

kuat terhadap produktivitas kerja karyawan. Peranan faktor manusia senatiasa 

memperhatikan keinginan dan kemampuan setiap karyawan dalam perusahaan 

harus saling dipelihara dan dikembangkan kemampuan karyawan. Budaya 

karyawan yang sudah di bentuk dari dalam organisasi sangat mempengaruhi 

perilaku karyawan dalam bekerja. Pemimpin juga harus pintar dalam 
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mengidentifikasi dan memotivasi karyawan agar dapat berprestasi dengan baik 

yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan organisasi. 
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Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi  

Adam Rizky Ramadhan, Adek Zaranda, Sri Widiyastuti, Wiwit Agustiana 

Mahasiswa Magister Manajemen 

 

Definisi Organisasi Bisnis 

Organisasi bisa didefenisikan sebagai kumpulan individu yang memiliki 

tujuan yang sama, yang kemudian bekerjasama secara sistematis dan rasional 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, organisasi dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia antara 

lain Man, Money, Method, Machine dan Materials. Untuk berkembang dan 

mampu bertahan, sebuah organisasi harus mampu memaksimalkan peluang yang 

ada serta menjaga kinerja individu yang terdapat didalam organisasi agar tetap 

tinggi dan efektif. Organisasi ini dapat disebut sebagai organisasi bisnis yang 

memiliki banyak bentuk yaitu Perusahaan Perseorangan, Firma, Perseroan 

Terbatas, Koperasi dan lain sebagainya. Organisasi bisnis yang bertujuan untuk 

menciptakan profit harus mampu mengelola individu sebagai Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang terampil dan handal. Selain itu, organisasi bisnis juga harus 

memiliki individu yang bertugas untuk memimpin organisasi, memastikan proses 

bisnis berjalan dengan baik dan membawa organisasi untuk bertahan dan 

menghasilkan keuntungan. Menurut (Griffin & Ronald, 2007) bisnis merupakan 

suatu organisasi yang menciptakan suatu produk atau jasa untuk dijual untuk 

mendapatkan keuntungan. Sedangkan (Afuah, 2004) mengartikan bahwa 

organisasi bisnis merupakan kegiatan usaha dari setiap individu yang terorganisir 

untuk menciptakan dan menjual suatu produk barang atau jasa yang dibutuhkan 

orang banyak atau suatu industry tertentu. Dari beberapa pengertian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa organisasi bisnis merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan 
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keuntungan dengan cara menjual produk barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan orang banyak. 

Dalam suatu organisasi bisnis yang menentukan berhasil atau tidaknya 

dapat ditentukan dari kinerja pemimpinnya dalam memimpin organisasi  bisnis 

tersebut, dimana seorang pemimpin memegang peranan penting dalam 

menggerakkan para bawahan atau anggota timnya. Keterampilan kepemimpinan 

yang baik serta efektif dan efieisn sangat dibutuhkan untuk mendorong, 

membangun, serta meingkatkan kualitas dari sebuah organisasi yang handal dalam 

meraih keberhasilan. Oleh karena itu, pentingnya keahlian menjadi seorang 

pemimpin sangatlah penting untuk kelangsungan sebuah organisasi yang 

dipimpinnya, agar dapat mengarahkan pengikut ataubawahannya mencapai target 

yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Sebuah organisasi bisnis dapat bergerak baik kedepannya jika organisasi 

tersebut dapat menerima perubahan – perubahan yang akan muncul dengan positif. 

Seorang pemimpin saat ini dan penerusnya harus mampu bersikap fleksibel, mau 

dan tidak resisten beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang sewaktu – waktu 

bisa berubah, dan mampu menghadapi segala bentuk perubahan dan membuat 

berbagai macam program perubahan yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan. 

Menurut Badu & Djafri (2017) dalam sebuah organisasi, dapat ditemukan 

beberapa teori kepemimpinan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Teori Sifat 

Menjelaskan sifat – sifat apa saja yang dapat membuat seorang individu 

menjadi pemimpin. Kecerdasan, inisiatif, keterbukaan dan perasaan humor, 

antusiasme, kejujuran, simpatik dan kepercayaan diri adalah sifat – sifat yang 

dianggap harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini wajib dimiliki oleh 

setiap pemimpin agar berhasil dalam memimpin organisasi. Jika dari semua 

hal diatas ada yang tidak dimiliki oleh seorang pemimpin, misalkan sifat 

simpatik, maka akan muncul seorang pemimpin yang sangat berorientasi 
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pada tujuan organisasi, cerdas dan jujur namun tidak peka terhadap 

bawahannya sehingga dapat menyebabkan organisasi tersebut akan kaku dan 

penuh dengan konflik. 

2. Teori Kelompok (Psikologi Sosial) 

Menurut teori ini, demi sebuah organisasi atau kelompok dapat mencapai 

tujuannya maka seorang pemimpin harus bersedia untuk saling mendengar, 

membantu disaat membutuhkan dan memberikan perhatian terhadap bawahan 

atau pengikutnya. 

3. Teori Situasional dan Model Kontigensi 

Dalam teori kepemimpinan ini mengungkapkan hubungan antara pemimpin 

dan otoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat diterima oleh 

bawahannya, tugas dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan 

dengan jelas dan pemimpin menggunakan kekuasans secara formal. 

4. Teori Jalan Kecil - Tujuan 

Merupakan teori kepemimpinan yang menggambarkan kepemimipinan yang 

direktif (pengarahan), pemimpinan yang mendukung partisipatif dan 

pemimpinan yang berorientasi pada prestasi.  

Selain itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memimpin suatu 

organisasi (Badu & Djafri, 2017), diantaranya adalah: 

1. Kepemimpinan yang baik tidak hanya berdasarkan penunjukannya, akan tetapi 

dapat dilihat juga berdasarkan bagaimana penerimaan dari para anggota 

terhadap kepemimpinannya. 

2. Efektivitas kepemimpinan seseorang dapat terlihat dari kemampuannya untuk 

berkembang dan maju. 

3. Kepemimpinan yang baik dan handal dituntut untuk mampu membaca segala 

situasi dan keadaan anggota atau bawahannya. 

4. Perilaku dan sikap seorang pemimpin terbentuk dari bagaimana perkembangan 

dan pertumbuhannya. 
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5. Tujuan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta jika para anggotanya 

mampu menyesuaikan cara bertindak dan berfikir dalam segala situasi yang 

ada. 

Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi, menggerakkan para 

pengikut atau anggotanya. Untuk menjalankan tugasnya dalam sebuah organisasi 

pemimpin membutuhkan komponen – komponen lain (Badu & Djafri, 2017) 

sebagai berikut : 

1. Pemimpin, yaitu orang yang mampu mempengaruhi, menggerakan para 

bawahan untuk mengikuti arahannya dalam mencapai suatu tujuan dari sebuah 

organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas yang tinggi, 

karakter, visi yang jelas, spirit serta kapabilitas yang tinggi.  

2. Kemampuan menggerakkan, yaitu pemimpin tersebut mampu menggerakkan 

pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. 

3. Pengikut, yaitu orang-orang yang berada di bawah seorang pemimpin, yang 

mengikuti arahan dari pemimpinnya. 

4. Tujuan yang baik, yaitu target atau keinginan yang ingin dicapai dan telah 

ditetapkan oleh sebuah organisasi. 

5. Organisasi, yaitu tempat atau wadah dimana kepemimpinan berada. 

Tugas utama dari seorang pemimpin adalah melakukan fungsi-fungsi 

manajemen, fungsi-fungsi manajemen tersebut diantaranya adalah merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengawas. dan juga mengevaluasi. Dengan 

menggerakkan orang atau kelompok yang mengikutinya maka dapat membantu 

seorang pemimpin menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. 

Seorang pemimpin harus memiliki inisiatif dan kreativitas serta harus peka 

terhadap interaksi para bawahannya agar mereka mau bekerja dengan baik tanpa 

keterpaksaan. Tugas–tugas seorang pemimpin dalam organisasi yaitu adalah 

pengambilan keputusan, menentukan sasaran atau target, menyusun kebijakan – 

kebijakan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja sesuai dengan 
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kemampuan atau bidangnya, mengkoordinasikan kegiatan–kegiatan antara 

bawahan dengan atasan atau antara bagian dan unit, serta memimpin, 

memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan (Badu & Djafri, 2017). 

Strategi Pemimpin Untuk Meningkatkan Profitabilitas Organisasi 

Salah satu fungsi pemimpin adalah menciptakan sinergi di antara para 

pemangku kepentingan dengan menggunakan strategi serta visi dan misi untuk 

mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi (Safaria, 2004). Kepemimpinan 

strategis sangat dibutuhkan dalam merumuskan dan menjalankan strategi dari 

suatu organisasi, kepemimpinan strategis diantaranya meliputi kemampuan untuk 

mengantisipasi, visioner, fleksibel serta mampu memberdayakan sumber daya 

manusia dalam hal ini orang yang dipimpin untuk membuat perubahan perubahan 

yang strategis, kepemimpinan strategis tersebut harus dimiliki oleh top 

management team karena merekalah yang mampu merumuskan dan menjalankan 

strategi serta mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, pada umumnya 

top management team adalah pejabat dan dewan direktur pada korporasi, top 

management team memiliki tanggung jawab untuk menentukan strategi dan 

perubahan untuk menciptakan daya saing organisasi untuk mencapai keuntungan 

diatas rata-rata (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 1997). 

Kepemimpinan strategis tidak hanya menentukan strategi dan perubahan 

tetapi juga bertanggung jawab untuk memelihara serta memanfaatkan kompetensi 

inti, pengembangan sumber daya manusia, memelihara budaya organisasi 

menegakkan praktik etis dan juga pengembangan kontrol strategis (Hitt, Ireland, 

& Hoskisson, 1997). Pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini tidak 

hanya sekedar partisipasi dari para karyawan, tetapi juga pendelegasian 

wewenang kepada karyawan dan pemberdayaan (empowerment). (Noe, 

Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2004) mengemukakan bahwa pemberdayaan 

(empowerment) adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang dari suatu 

pekerjaan yang terkait dengan pengambilan keputusan terhadap suatu produk. 
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Sedangkan pengertian Pendelegasian Wewenang Menurut (Hasibuan, 2007), 

Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian tanggung jawab dan 

wewenang oleh pemberi wewenang (delegator) kepada penerima wewenang 

(delegate) untuk mewakili kewajiban pemberi wewenang. Sedangkan (Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 2000) mengemukakan bahwa Pendelegasian Wewenang 

adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada 

bawahan atau karyawannya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. 
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     Kunci Pembuka Kepemimpinan Bisnis 

Arief  Adhykusuma, Artha Andryan, Mohammad Al Ghazali, Nurhasanah  

Mahasiswa Magister Manajemen 

 

Pemimpin tidak hanya menjadi agen perubahan tetapi sekaligus memimpin 

perubahan itu sendiri. Kepemimpinan strategis yang memiliki sense of business 

dan sense of change yang tinggi, mampu bertindak proaktif, kreatif dan inovatif. 

Sebagai seorang agen perubahan pada dasarnya harus memiliki tiga karakter 

utama, yaitu: (1) kreatif dan inovatif; (2) mampu bersikap sebagai 

intrapreneurship dan entrepreneurship bagi bisnisnya, dan (3) memiliki kapasitas 

dan networking yang memadai. Ketiga karakter ini secara bersama-sama akan 

menjadi dasar seorang pemimpin mengambil sikap untuk proactive to change (Edi 

Prasetyo Nugroho dan Rina Elisaprapti, 2002).  

Penjelasan   pentingnya   kemampuan   pemimpin   dalam   bisnis   ditujukan   

untuk kemajuan  bagi  bisnis.  Kepuasan kerja yaitu persepsi  seseorang terkait 

pekerjaan,  berdasarkan faktor-faktor  lingkungan  kerja seperti gaya atasan, 

prosedur kerja dan aturan,  rekan kerja, iklim kerja dan tingkat kompensasi yang 

diberikan pada bawahan. Kepemimpinan dalam bisnis juga menuntut kepekaan 

terhadap budaya yang terdapat dalam bisnis. Budaya dalam bisnis ini mempunyai 

fungsi antara lain: menetapkan batasdan  wewenang,  memberikan  rasa  identitas  

kepada  anggotanya.  Karakteristik  budaya dalam bisnis  dapat  dijadikan  

pedoman  bagi  pimpinan  untuk  membuat  keputusan  agar  bisnis lebih  efektif  

dalam  mencapai  tujuan.  

Perubahan  yang  terjadi  di  sekitar  bisnis  yang  begitu  pesat  telah  

mengantarkan  pada tingginya  persaingan.  Globalisasi  juga  ikut  berperan  

dalam  mempercepat  perubahan  tersebut. Bisnis  harus  dapat  beradaptasi  

dengan  perubahan  agar  tidak  tertinggal  oleh  para  pesaingnya. Peran  

kepemimpinan  sangat  diperlukan  dalam  upaya mengatasi  perubahan  serta 
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mempertahankan dan mengembangkan eksistensi bisnisnya. Kepemimpinan  

dipercaya  sebagai  satu  kekuatan  kunci  penggerak  bisnis  yang  mampu 

membangun  suatu  budaya  baru  yang  sesuai  dengan  perubahan. Kepemimpinan 

juga diyakini banyak  pihak  berkaitan  erat  dengan  keberhasilan  suatu  bisnis.  

Pemimpin  di  suatu  bisnis mempunyai posisi yang dominan dalam menentukan 

sukses atau tidaknya suatu bisnis. Kinerja yang dihasilkan oleh suatu bisnis 

merupakan gambaran kinerja  yang  diberikan oleh pemimpin dalam    mengelola    

bisnis    tersebut.    Pemimpin    yang    baik    akan    dapat    mengarahkan, 

mempengaruhi,  dan  mengawasi  orang  lain  untuk  melaksanakan  tugas  sesuai  

dengan  perintahnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tercapainya tujuan 

bisnis. 

Menjadi pemimpin sebuah perusahaan bukanlah tugas yang mudah dan 

memiliki banyak tanggung jawab. Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki 

pengaruh untuk memotivasi orang lain dengan menetapkan diri mereka sebagai 

contoh bagi semua orang untuk melihat, terinspirasi dan mengikuti. Pemimpin 

berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencapai 

tujuan bisnis, karena kepemimpinan adalah inti dari manajemen, dan manajemen 

adalah penggerak sumber daya, fungsi manajemen dan alat lainnya.  

Untuk memobilisasi sumber daya, terutama sumber daya manusia atau 

karyawan, diperlukan keterampilan kepemimpinan yang dimiliki seseorang. 

Kepemimpinan sangat penting bagi setiap perusahaan karena ini adalah 

penggerak utama untuk mencapai tujuan melalui inovasi. Dengan kepemimpinan 

yang baik pada "roda kemudi", perusahaan menjadi berkembang dan mengambil 

risiko sehat untuk pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya, kepemimpinan yang 

buruk dapat menghambat keberhasilan bisnis dan mengakibatkan kegagalan pada 

berbagai tingkatan. 

Berikut ini adalah kunci skill kepemimpinan dalam bisnis atau bisnis : 

1. Skill komunikasi Interpersonal 
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Dalam memimpin, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk 

mengartikulasikan pendapat dengan jelas dan tidak menyisakan ruang 

untuk kesalahpahaman. Seni komunikasi memainkan peran besar dalam 

membangun kepercayaan di antara karyawan dan lintas tingkat manajemen. 

Ini adalah atribut pemimpin yang mempengaruhi bagaimana kinerja 

karyawan, mengekspresikan ide-ide mereka sendiri dan berkembang dalam 

sebuah perusahaan. Seorang pemimpin sejati selalu hormat dan tidak 

membuat generalisasi. Mereka tahu bagaimana mengelola konflik dan 

situasi di mana kritik konstruktif diperlukan untuk bergerak maju. 

2. Pemikiran Strategis 

Dalam perdebatan yang berlangsung lama antara manajer vs para 

pemimpin, pola pikir strategis adalah kualitas yang memisahkan mereka. 

Artinya seorang pemimpin tidak hanya memiliki visi tetapi berusaha untuk 

mewujudkannya dalam bisnis. Dibutuhkan keterampilan kepemimpinan 

bisnis yang hebat untuk mengkomunikasikan visi itu dengan benar kepada 

anggota perusahaan lain, baik rekan atau bawahan. 

1) Team Player 

Pemimpin tidak duduk sepanjang hari di kantor mereka, melihat 

grafik dan laporan tim mereka. Sebaliknya, mereka memahami 

bahwa terlibat dan terbuka terhadap ide-ide karyawan sangat penting 

untuk kesuksesan bisnis. Perilaku semacam itu menciptakan 

lingkungan kepercayaan di mana karyawan dapat membuka potensi 

sebenarnya dan meningkatkan produktivitas mereka, sehingga 

berkontribusi pada visi bisnis. Di antara keterampilan kepemimpinan 

yang paling penting bagi pemilik bisnis adalah membuat karyawan 

merasa aman dalam mengekspresikan ketidaksepakatan mereka. Dan 

tentu saja harus memberikan umpan balik positif ketika seseorang 

berkinerja baik. 

2) Adaptasi 
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Perubahan dalam  lingkungan ekonomi bersifat konstan dan di antara 

kunci keterampilan kepemimpinan, adaptasi memiliki skala yang 

tinggi. Kemampuan untuk merasakan perubahan, mengelolanya, dan 

membantu orang lain beradaptasi adalah keterampilan 

kepemimpinan yang penting bagi kesejahteraan perusahaan Anda. 

Adaptasi yang dikombinasikan dengan keterampilan komunikasi 

memungkinkan seorang pemimpin untuk meneruskan visi perubahan 

dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti dengan sepenuh hati. 

Keterampilan kepemimpinan bisnis bagi pemilik bisnis juga 

termasuk menerapkan perubahan tersebut dengan lancar, tanpa 

mengganggu keseimbangan bisnis dan mengatasi pertentangan. 

3) Kejujuran 

Di antara karakteristik seorang pemimpin, sikap jujur kepada diri 

sendiri dan orang lain penting untuk memimpin. Kejujuran adalah 

salah satu kunci keterampilan kepemimpinan bagi pemilik bisnis. Ini 

memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mendapatkan 

kepercayaan dari rekan-rekan dan bawahan mereka. Mendapatkan 

kepercayaan adalah landasan untuk mendapatkan rasa hormat orang 

lain. 

4) Pembelajaran 

Kepribadian kepemimpinan menyadari bahwa belajar adalah proses 

seumur hidup, ini adalah alasan mengapa mereka terus mencari 

peluang untuk mendidik dan meningkatkan diri mereka sendiri. 

Selain itu, seorang pemimpin selalu mengakui bahwa kadangkala 

orang lain lebih berpengetahuan daripada mereka dalam topik 

tertentu. Selain itu, mereka memungkinkan orang-orang untuk 

mengekspresikan pendapat mereka, untuk kepentingan perusahaan. 

Mampu belajar dan mempromosikan pembelajaran adalah 

keterampilan kepemimpinan bisnis yang sangat diperlukan oleh 
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seorang profesional yang berusaha untuk sukses. Salah satu kualitas 

pemimpin yang hebat adalah mereka mempekerjakan karyawan yang 

akan mengisi kesenjangan keahlian di dalam bisnis. Seorang 

pemimpin yang hebat juga mempromosikan lingkungan belajar 

sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh secara 

pribadi. Selain itu, seorang pemimpin harus membangun dan 

melestarikan lingkungan kreatif yang memungkinkan bawahan 

untuk melakukan maksimal kemampuan mereka. 

Selain dari hal diatas, pemimpin juga dapat diciptakan dengan langkah-

langkah yang lebih mudah dicapai dan diadaptasi, meskipun pada dasarnya 

banyak orang yang memang sudah terlahir memiliki bakat memimpin. Hal 

tersebut ada 3, yaitu :  

1. Pengaruh. Mutlak di sini apapun posisi seseorang dalam suatu komunitas atau 

forum, mereka yang berpengaruhlah yang sesungguhnya memimpin 

komunitas tersebut. Sehingga pengaruh ini menjadi suatu kunci penting siapa 

yang disebut dengan pemimpin formal dan siapa yang disebut dengan 

pemimpin substantif. Salah besar jika kita melihat posisi kepemimpinan itu 

dari jabatan saja, karena mereka yang menjabat tetapi tidak berpengaruh sama 

saja dengan orang biasa. John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan 

mengatakan bahwa kapasitas pemimpin ditentukan oleh pengaruhnya. 

Pengaruh dapat diasah salah satunya dengan mampu konsisten terhadap apa 

yang diucapkan dan memiliki prinsip yang teguh serta mampu 

mengkomunikasikannya dengan orang lain. 

2. Disiplin Diri. Banyak orang bijak mengatakan bahwa disiplin dan kegigihan 

merupakan kunci sukses kepemimpinan. Ya, mereka yang disebut sebagai 

pemimpin sejati adalah saat mereka mampu untuk terus berbuat dan 

berkontribusi secara permanen dan komitmen atas apa yang telah disepakati. 

Disiplin diri merupakan hal yang sangat sulit dilakukan manakala seseorang 

tidak siap untuk konsisten. Dan memang benar, mereka yang memiliki disiplin 
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diri yang baik cepat atau lambat akan ditunjuk untuk menjadi pemimpin 

orang-orang di sekitarnya. 

3. Keteladanan. Seorang pemimpin belum dikatakan menjadi pemimpin besar 

apabila tidak menularkan aura kepemimpinannya. Pemimpin besar selalu 

mencoba untuk membangkitkan iklim kepemimpinan di sekitarnya dengan 

cara menjadi teladan yang baik. Keteladanan yang baik sulilt diwujudkan 

kecuali pemimpin tersebut menghormati sekitar dan secara terus menerus 

mempertahankan gaya hidup teladan dan inspiratif secara konsisten. 

Menjadi seorang pemimpin tidak pernah mudah, apalagi seorang pemimpin 

bisnis. Di satu sisi, seorang pemimpin harus memikirkan cara untuk terus 

menghasilkan keuntungan. Di sisi lain juga harus mencari cara untuk 

memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya. Menyeimbangkan 

keduanya memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Oleh sebab 

itu, berikut empat tips yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin 

bisnis yang baik: 

1. Bekerjasamalah dengan tim: Seseorang bisa dikatakan seorang pemimpin 

ketika mereka ikut turun ke lapangan dan bekerjasama dengan seluruh 

anggota timnya, bukan hanya duduk diam lalu rajin memberi perintah. 

Pimpinan memang tidak harus turun ke lapangan setiap waktu, tetapi 

setidaknya, lakukanlah kebiasaan ini secara berkala. Untuk memahami 

sepenuhnya orang-orang yang bekerja dengannya, atau untuk mengetahui 

cara terbaik dalam memimpin mereka, tidak ada cara yang lebih efektif 

selain ikut melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, jika 

pimpinan menginstruksikan anggota timnya untuk melakukan promosi 

melalui media sosial, maka bantulah anggota tim tersebut dengan 

mengajaknya diskusi mengenai target atau ekspektasi dari pemimpinnya. 

Setelah itu, bicarakan konten yang sebaiknya diunggah dan hal-hal yang 

sebaiknya dihindari karena akan mencoreng nama baik perusahaan. 

Pimpinan hanya harus melakukan ini di awal, biarkan anggota tim berkreasi 
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dengan kemampuannya. Pantau, dan tunggu hasilnya. Jika masih ada yang 

salah, ajak lagi duduk bersama, evaluasi, dan kembali biarkan mereka 

berkreasi. 

2. Delegasi : Turun ke lapangan dan bekerjasama dengan anggota tim bukan 

berarti memberi instruksi lalu mengawalnya secara ketat. pimpinan harus 

belajar untuk memercayai kemampuan para anggota timnya supaya 

merasakan progress terhadap diri atau perusahaan. Perlu diingat, 

mempercayakan ide besar kepada anggota tim adalah tanda kekuatan 

pimpinan, bukan menunjukkan bahwa pimpinan yang semakin lemah.  

Mendelegasikan tugas ke orang-orang yang tepat adalah salah satu 

keterampilan yang harus terus diasah jika ingin menjadi seorang pemimpin 

bisnis yang profesional. Untuk itu, cari tahulah bidang mana yang masing-

masing karyawannya paling kuasai, kemudian serahkan tugas tersebut untuk 

mereka. Orang-orang yang diberi tanggung jawab akan hal-hal yang 

disukainya cenderung memberikan hasil yang lebih memuaskan.  Selain itu, 

pendelegasian tugas seperti ini juga sebagai tanda bahwa sebagai pemimpin 

mereka, mempercayai mereka. Hal tersebut juga akan memberikan pimpinan 

waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya, yang tidak bisa 

didelegasikan kepada siapapun. Pendelegasian tugas adalah tindakan yang 

sederhana, namun jika dilakukan dengan seimbang, maka hal tersebut akan 

berdampak besar pada produktivitas bisnis yang dijalankan. 

3. Memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna : Seorang pemimpin 

juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong seluruh anggota timnya 

mencapai hasil yang lebih baik setiap harinya. Namun jika hasil yang didapat 

tidak sesuai ekspektasi, atau tidak lebih baik dari yang sebelumnya, maka 

tidak sedikit pemimpin yang langsung mencaci dan menghakimi bahwa apa 

yang dilakukan oleh timnya belum maksimal. Jika berniat untuk menjadi 

seorang pemimpin yang bijaksana, cobalah untuk mengendalikan diri, sadari 

bahwa memang tidak ada orang yang sempurna. Dibanding hanya memarahi 
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mereka dengan kata-kata negatif, cobalah untuk kembali membangun mood 

dengan duduk bersama dan melakukan evaluasi. Pimpinan boleh tegas 

mengatakan bahwa apa yang anggota tim lakukan tidak membuat puas, tetapi 

setelah itu, berikan instruksi mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. 

Kemajuan membutuhkan kesabaran, dan seorang pemimpin yang baik 

memahami hal itu. 

4. Terus belajar : Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pemimpin 

adalah titik pencapaian tertinggi, dimana pimpinan cukup menerima gaji dan 

berhenti belajar. Padahal, demi semua anggota tim dan kemajuan usaha 

bisnis, pemimpin tidak bisa menjadi seseorang yang ketinggalan zaman 

karena tidak lagi memperbarui pengetahuan. Oleh sebab itu, cobalah untuk 

kembali mempelajari bidang usaha yang dijalankan, bagaimana karakteristik 

tim, atau hal-hal baru lainnya setiap hari. Perluaslah perspektif pemikiran 

agar terciptanya inovasi-inovasi baru. Dengan melakukan hal tersebut, 

secara tidak langsung juga membuat seluruh anggota tim Anda lebih percaya 

diri. 

Zainun   (1989   :   89)   selanjutnya   menyatakan   bahwa   setiap   pemimpin   

akan   berhasil memimpin suatu organisasi apabila mempunyai syarat-syarat : 

1) Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk memikirkan dan 

mencarikan pemecahan setiap persoalan   yang   timbul   dengan   cara   

yang   tepat,   bijaksana   dan   memungkinkan   untuk dilaksanakan. 

2) Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan oleh 

suasana yang senantiasa berganti-ganti dan dapat memisahkan antara 

persoalan pribadi, rumah tangga, dan organisasi. 

3) Mempunyai  kepandaian  dalam  menghadapi  manusia  dan  mampu  

membuat  bawahan  merasa betah, senang dan puas dalam bekerja. 

4) Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan bawahan 

secara bijaksana dalam mewujudkan   tujuan   organisasi   serta   mengetahui   
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dengan   tepat   kapan   dan   kepada   siapa tanggung jawab dan wewenang 

didelegasikan. 

5) Pemimpin juga harus mempunyai a) keterampilan sosial, yaitu 

keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah  yang  timbul  dalam  

suatu  masyarakat,  dan  b)  Keterampilan  manajemen,  yaitu keterampilan  

dalam  menggunakan  metode,  teknik  dan  peralatan  untuk  melaksanakan  

tugas tertentu  (keterampilan  teknikal),  kemampuan  untuk  memahami  

motivasi  dan  bekerja  sama dengan orang lain (keterampilan manusiawi), 

dan kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi    dan    

bertindak    sesuai    dengan    tujuan    menyeluruh    organisasi    

(keterampilan konsepsional). 

Keberhasilan suatu bisnis perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat 

dipengaruhi oleh kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan orang yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu pekerjaan, demikian pula sebaliknya 

keberhasilan dalam memimpin sebuah perusahaan merupakan keberhasilan 

seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang ada pada bisnis perusahaan 

tersebut dalam menjalankan visinya, dengan adanya kerjasama yang baik antara 

atasan dan bawahan maka tujuan perusahaan akan semakin mudah untuk dicapai. 

Dari sudut pandang keilmuan itu sendiri, Kepemimpinan secara ilmiah mulai 

berkembang bersamaan dengan tumbuhnya manajemen ilmiah yang lebih dikenal 

dengan ilmu tentang kepemimpinan. Menurut Hasibuan  (2006) “Cara seorang 

pemimpin mempengaruhi bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

produktif untuk mencapai tujuan organisasi”. Kepemimpinan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah perilaku 

untuk meraih tujuan secara bersama. Pelaksanaan kepemimpinan yang tepat akan 

menumbuhkan partisipasi, kepercayaan, loyalitas, dan motivasi secara internal 

dari para bawahan, hal ini akan diperoleh karena kecakapan, kemampuan, dan 

perilaku pimpinan tersebut. 
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LATAR BELAKANG 
Alhamdulillah atas hadirnya Allah SWT yang membimbingnya agar Modul II Luaran 

Perkuliahan Kepemimpinan dan Etika Bisnis dapat terwujud sesuai silabus perkuliahan. Modul 

ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mempersiapkan materi perkuliahan terkait topik-

topik pembahasan kepemimpinan bisnis 

Modul ini terdiri dari 6 topik perkuliahan. Topik perkuliahan dipilih sesuai dengan 

perkembangan bisnis yang ada sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman dan 

implementasi yang komprehensif seperti yang dijelaskan oleh dosen. Topik ini bisa dijadikan 

sebagai tambahan materi pada perkuliahan bersifat konseptual dan diskusi interaktif antar 

kelompok. Tentunya Modul Perkuliahan sebagai langkah penyempurnaan proses belajar 

mengajar masih banyak kekurangan yang selalu diperbaiki dari segi teori dan praktisi sesuai 

dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih apabila pembaca 

dengan senang hati memberikan masukan, kritik, dan saran untuk peningkatan kualitas modul 

ini yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Akhir kata, penulis berharap Modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar dan meningkatkan kompetensi mahasiswa khususnya dalam bidang 

Kepemimpinan dan Etika Bisnis. 
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Pemimpin Dalam Mengelola Konflik 

Sri Ernawati, Ega Sri Ashari, Faridanon, Suci Fitriyani 

Mahasiswa Magister Manajemen 

 

Definisi Konflik 

Definisi konflik (dari katacon-fligere, conflictum = saling berbenturan ialah 

semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuain, ketidak serasian, pertentangan, 

perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonis. Kata konflik 

mempunyai beberapa makna, makna negatif , positif dan netral dalam pengertian 

yang negatif konflik indentik dengan sifat-sifat animalistik, kebuasan, kekerasan, 

barbarisme, destruksi, pengerusakan, penghancuran, irrasionalisme, tanpa kontrol 

emosional, hura-hura, pemogokan, perang dan seterusnya. Dalam definis positif, 

maka konflik dihubungkan  dengan peristiwa, petualangan, hal-hal yang baru, 

inovasi, pembersihan, pemurnian, pembaharuan, penerangan, batin, kreasi, 

pertumbuhan, perkembangan, rasionalisme, kreasi. Konflik adalah segala bentuk 

interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis 

(berlawanan, bertentangan atau bersebrangan). (Zazin, 2010). Definisi Konflik 

adalah Situasi pertentangan atau perbedaan cara pandang bukan perkara positif 

dan negatif, melainkan adanya satu pandangan atau sikap dimaknai berbeda oleh 

pihak lain atau berseberangan. Tidak bisa dipungkiri pada masyarakat awam 

bahwa konflik adalah suatu hal yang buruk, menyeramkan, dan mengganggu, 

hubungan antar masyarakat ataupun antara karyawan dalam suatu perusahaan. 

(Muhyi et al., 2016).  Manajemen konflik adalah cara yang dapat digunakann dari 

pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga untuk 

menghadapi  perselisihan  antara  dua  orang 

atau  lebih  atau  dua  kelompok  atau  lebih supaya menemukan titik terang atas 

permasalahan tersebut. (Ilyas & Devi, 2019). Konflik adalah suatu kondisi tanpa 

adanya keharmonisan, suatu kondisi dimana terjadi suatu pertentangan, suatu 
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kondisi dimana tidak ada kesepakatan, dan konflik merupakan kondisi yang 

dinamis (konflik tergantung perkembangan lingkungan strategis).  Konflik dalam 

organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi dimana terdapat perbedaan 

pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan  visi  

dan  misi  organisasi.  Konflik  merupakan  kondisi  yang  dapat menghambat 

proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan organisasi. 

Konflik  didefinisikan  juga  sebagai  kondisi  yang  saling bertabrakan,  

tidak  sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian dan interaksi yang bertentangan 

sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan dari berbagai ( pihak. Konflik dapat 

terjadi dalam kondisi apapun, tidak terbatas oleh tempat, waktu dan subjek. 

(Sudarmanto et al., 2021). Unsur-unsur konflik terdiri atas :  

1. Aktor : minimal terdapat dua pihak yang bersengketa.  

2. Obyek : terdapat obyek yang dipertentangkan (kebijakan, tatalaksana  dan 

tatacara, tujuan, hasil).  

3. Situasi : aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. 

Tahapan-tahapan perkembangan konflik : 

1. Konflik fungsional adalah di anggap positif karena meningkatkan kinerja 

dan mengidentifikasi kelemahan. 

2. Konflik difungsional adalah konfrontasi atau interaksi antar kelompok 

yang merugikan organisasi menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. 

Jenis-jenis konflik digolongkan dalam 6 bentuk yaitu: 

1. Konflik dalam diri individu  

2. Konflik antar individu 

3. Konflik antar anggota dalam satu kelompok 

4. Konflik antar kelompok 

5. Konflik antar bagian dalam organisasi 
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6. Konflik antar organisasi 

Mengelompokkan konflik: 

1. Konflik diri adalah gangguan emosi yang terjadi dalam diri seseorang 

karena dia di tuntut menyelesaikan suatu pekerjaan atau memenuhi suatu 

harapan sementara, minta, tujuan dan data nilainya tidak sanggup 

memenuhi tuntutan, sehingga hal ini menjadi beban baginya. 

2. Konflik antar individu adalah konflik antara dua individu setiap orang 

mempunyai, empat kebutuhan dasar psikologis yang mana bisa 

mencetuskan konflik bila tidak terpenuhi. 

Jenis-jenis konflik lini dan staf: 

1. Konflik vertifikasi yaitu konflik yang terjadi antara hienarki dalam 

organisasi 

2. Konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara satu orang atau 

kelompok dengan orang lain atau kelompok lain yang dapat terjadi akibat 

adanya sumber daya yang langka yang diperebutkan atau faktor-faktor 

emosional lain 

3. Konflik peran yaitu konflik yang terjadi akibat peranan yang dikerjakan 

dari seseorang oleh organisasi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pemegang jabatan. (Sudarmanto et al., 2021) 

Penyebab utama konflik, meliputi : adanya perbedaan kepentingan, adanya 

perbedaan pengertian/pemahaman, adanya perbedaan cara pandang, adanya 

ketidak jelasan tujuan, adanya perbedaan peraturan yang dianut, dan adanya 

perubahan situasi baru.  Penyebab utama konflik ini akan mempengaruhi jenis 

strategi penyelesaian dan  pencegahan konfliknya.  Konflik juga dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor berikut, yaitu :  
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1. Kegagalan komunikasi, dikarenakan beberapa penyebab, yaitu : salah 

pengertian yang berkenaan dengan kalimat bahasa yang sulit dimengerti 

informasi yang mendua dan tidak lengkap dan  gaya individu manajer yang 

tidak konsisten.  

2. Masalah hubungan pribadi/ dari pihak yang berkepentingan,  dikarenakan 

beberapa penyebab, yaitu: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial 

pribadi karyawan  dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka; 

dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. 

3. Struktur organisasi yang bermasalah, dikarenakan beberapa penyebab, 

yaitu : pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan- 

kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk 

memperebutkan sumber daya yang terbatas dan saling ketergantungan dua 

atau lebih kelompok-kelompok kegiatan  kerja untuk mencapai tujuan. 

Mengelola Konflik Sebagai Pengelolaan Persaingan Kerja 

Sebelum membahas untuk mengelola konflik, perlu kita pahami terlebih 

dahulu pengertian dari konflik itu sendiri. Konflik merupakan suatu peristiwa atau 

fenomena sosial yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Sering 

kali konflik memberikan dampak negatif terhadap pihak yang berkonflik seperti 

menimbulkan persaingan jangka panjang. Konflik bisa timbul dari berbagai hal 

seperti perbedaan pendapat atau tidak sepaham. Menurut para ahli konflik dapat 

didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki 

persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang 

menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. (Herdiansyah, Jefri. 2014). 

Definisi ini juga mencakup beragam konfik yang individu alami dalam organisasi 

ketidakelarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang 

disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya. Dalam mengelola konflik 

tentunya ada tata caranya tersendiri atau disebut dengan manajemen konflik. 
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Manajemen Konflik adalah proses mengidentifikasi dan menangani konflik 

secara bijaksana, adil, dan efisien dengan tiga bentuk metode pengelolaan konflik, 

pengurangan atau penekanan konflik dan penyelesaian konflik. Manajemen 

konflik juga merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku mau pun pihak 

luar dalam suatu konflik. (Widapratama F, Darwis R. 2019). Manajemen konflik 

termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan 

pada bentuk komunkasi dari pelaku mau pun pihak luar dan bagaimana mereka 

mempengaruhi kepentingan dan interprestasi. Dalam sebuah organisasi, 

pekerjaan individual mau pun sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan 

pihak-pihak lain. Ketika timbul suatu konflik dalam sebuah organisasi, maka 

penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. 

Demikian pula Ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang 

tidak efektif selalu menjadi sasaran utama. Konflik tidak selalu merugi, tapi bisa 

juga menguntungkan dalam jangka Panjang. Menurut Interactionist mengatakan 

bahwa konflik adalah sesuatu hal yang harus distimulasi, sebab konflik dapat 

mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas 

kesalahannya. Kesadaran inilah yang akan mampu membuat lebih baik. 

Aktivitas organisasi dapat efektif apabila individu dan kelompok kerja 

lainnya ada saling ketergantungan yang dapat menciptakan hubungan kerja saling 

mendukung satu sama lain, menuju pencapaian tujuan organisasi, berupaya untuk 

tidak menciptakan perbedaan yang akhirnya akan menjadi sebuah konflik. Untuk 

menciptakan suasana kerja menjadi lebih kondusif diperlukan suatu strategi 

dalam mengelola konflik. Strategi dapat dipandang sebagai suatu alat yang dapat 

menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. (Susanti Kurniawati. 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahwa strategi sebagai serangkaian aktivitas yang mempertimbangkan aspek 

tujuan strategis organisasi dengan menggunakan metode yang tepat sasaran dan 
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tepat guna khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagai elemen 

utama yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan kinerja organisasi.  

Upaya tersebut akan memberikan dampak positif bagi psikis individu dan 

kelompok kerja karena adanya perasaan keterlibatan dan penghargaan atas 

kemampuan, keahlian yang dimiliki menjadi termanfaatkan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan perusahaan/lembaga sehingga sudah tentu hasil upaya 

tersebut akan berdampak meningkatkan kinerja, baik kinerja individu maupun 

kelompok kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik strategi manajemen 

konflik dilakukan akan semakin dapat meningkatkan kinerja teamwork tenaga 

kependidikan yang hasilnya dapat diukur melalui terciptanya keharmonisan kerja, 

terjalinnya komunikasi yang terbuka, adanya pertimbangan akan efektivitas dan 

efisiensi kerja serta terbuka dalam penggunaan metode-metode untuk membantu 

dalam penyelesaian pekerjaan. pada pimpinan (manajer) bahwasanya megelola 

konflik pekerjaan diperlukan strategi efektif untuk mengelola konflik agar tidak 

menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja baik kinerja individu maupun 

kinerja tim dengan cara menghindari, mengakomodasi, mengkolaborasi, dan 

melakukan kompromi. Sedangkan pada strategi kompetisi, pihak lembaga dalam 

hal ini adalah pimpinan hendaknya memberikan kesempatan pada rekan kerja 

lainnya untuk menunjukan keahliannya dengan membantu membuat keputusan 

atau menemukan solusi yang tepat dari aktivitas tersebut, pimpinan akan dapat 

melihat kinerja antar individu yang terbaik karena setidaknya melalui pemberian 

kesempatan yang sama secara tidak langsung kita telah ikut menilai dan 

mengevaluasi karakteristik dan kinerja masing-masing individu karyawan. 

Kesempatan ini juga akan membuat karyawan berpikir positif terhadap karyawan 

lainnya. (Wartini, 2015) 

Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap tim kerja, tanpa 

peduli apapun bentuk kompleksitas tim kerja tersebut. Konflik yang tidak 

dikelolah dengan baik akan mengarah pada konflik yang destruktif dan akan 
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merugikan tim kerja. Tantangan yang tinggi bagi tim kerja tanpa diimbangin 

dengan refreshing atau penyegaran akan membuat anggota stres. Kondisi stres 

dalam tim kerja secara perlahan akan mengurangi kinerja tim, karena pemimpin 

tim harus dengan cerdas mengelola kerja tim. (Sinambela, 2021). Dalam dunia 

kerja, persaingan dinilai menjadi suatu hal yang biasa karena setiap individu 

memiliki tujuan yang sama atau pun berbeda. Hal ini bisa direspon secara positif 

juga negatif. Mayoritas individu dalam dunia kerja akan bersaing untuk jenjang 

karir. Untuk dapat bersaing dalam lingkungan kerja yang ketat dan ketimpangan 

penawaran angkatan kerja dan kesempatan kerja, maka setiap individu harus 

memiliki daya saing disebanding dengan pesaing lain dalam dunia kerja. (Susanti 

Kurniawati. 2015). Secara garis besar, kompetensi dasar yang harus dimiliki 

individu, yaitu: 

• Memiliki kepribadian yang kompeten latar belakang pendidikan yang 

unggul wawasan berkarir dan pengalaman internasional di era globalisasi. 

• Kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi yang 

baik akan mendukung pekerjaan lebih efektif dan menjalin hubungan yang 

lebih luas. Kemampuan berbahasa yang baik, misalnya dalam bahasa 

inggris atau pun bahasa asing lainnya merupakan soft skill yang harus 

dimiliki.  

• Etos kerja yang baik, sikap mental positif dan pemahaman etika kerja. Etika 

kerja dan etos yang baik mempunyai pengaruh yang produktif dalam 

penyesuaian kinerja seseorang dengan value di tempat dia bekerja. 

Penerapan nilai kerja dan kepribadian yang baik tentunya akan menunjang 

aspek moralitas sebuah perusahaan jika ingin bersaing dalam lingkungan 

global, lingkungan internasional, dan juga harus mampu berinteraksi 

dengan keadaan lingkungan sekitar. 

Mengelola konflik sebagai pengelolaan persaingan kerja bisa dilihat 

terlebih dahulu dalam jenjang atau tingkat konflik seperti apa, apa masalahnya, 
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dan bagaimana cara individu berfikir dalam menghadapi konflik, berikut bisa 

dipelajari cara-cara menyelesaikan konflik menurut para ahli (Andri Wahyudi. 

2015): 

• Menghindari 

Seseorang atau organisasi cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. 

Hal-hal yang sensitif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin 

dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. 

• Mengakomodasi 

Anggota tim mau mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-

pendapat dan kepentingan pihak yang terlibat konflik, selanjutnya dicari 

jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas 

dasar masukan-masukan yang diperoleh. 

• Kompetisi 

Pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik, 

dan pada akhirnya harus ada pihak yang rela dikorbankan atau dikalahkan 

kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat 

atau berkuasa (win lose solution). 

• Kompromi 

Penyelesaian konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-

pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan 

tengah atas konflik yang sama-sama memuaskan (lose lose solution). 

• Kolaborasi 

Pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil 

yang memuaskan, karena mereka justru bekerjasama secara sinergis dalam 

menyelesaikan persoalan, dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain, 

sehingga kepentingan kedua pihak tercapai (win win solution). 

Dengan demikian dalam mengelola konflik sebagai pengelolaan persaingan 

kerja, bisa dilihat terlebih dahulu konflik apa yang sedang terjadi, dilihat kembali 
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tujuan akhir dari konflik itu sendiri, dan juga mencari solusi dengan strategi yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

Peran Kepemimpinan Untuk Solusi Konflik  

Role conflict merupakan suatu situasi dimana individu mengalami 

ketidaksesuaian antara perintah atau permintaan yang diberikan dengan komitmen 

dari suatu peran. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena adanya dua perintah 

yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah 

saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain. Seseorang yang 

mengalami role conflict cenderung menimbulkan ketegangan psikologis yang 

berhubungan baik kesehatan mental maupun fisik sehingga dapat menimbulkan 

rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan motivasi kerja karena 

mempunyai dampak negatif terhadap perilaku individu, seperti timbulnya 

ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan, penurunan kepuasan kerja 

sehingga bisa menurunkan kinerja auditor secara keseluruhan. (Wiguna, 2014) 

Konflik merupakan segala sesuatu yang membuat seseorang menjadi tidak 

percaya dan tidak nyaman berada di tempat kerja. Konflik dapat terjadi diantara 

pimpinan dan bawahan, hal itu dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, 

kepentingan, ketidakpastian pekerjaan, dan pertentangan pekerjaan di antara 

kedua belah pihak yang akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi lebih 

rendah yang kemudian berdampak pada perkembangan organisasi tersebut. 

Adanya konflik yang dapat merusak dan merugikan organisasi disebabkan oleh 

manusia yang selalu membesar-besarkan masalah yang ada dan menyebarkan isu-

isu yang belum jelas permasalahannya kepada orang lain. Konflik diperlukan 

untuk menciptakan perubahan dan kemajuan. Konflik merupakan proses untuk 

mengembangkan kreativitas dan inovasi para anggota tim. Konflik dapat diartikan 

dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan.  
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Konflik merupakan masalah yang serius dalam setiap organisasi mau pun 

mendorong kerugian bagi banyak karyawan yang baik. Konflik dapat bersifat 

menguntungkan atau konstruktif bagi organisasi, namun ada konflik yang bersifat 

destruktif yang dapat mengganggu laju perkembangan organisasi akan menurun, 

dan mengakibatkan kemunduran dalam organisasi. Hal yang paling dasar yang 

dapat memicu konflik adalah kurangnya komunikasi dalam tim atau komunikasi 

antar karyawan. Untuk mencegah konflik tersebut terjadi, pertama-tama bisa 

dibangun standar komunikasi yang jelas dalam atau antar tim dan membiasakan 

untuk selalu mengkomunikasikan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan 

dengan cara yang baik dan benar.  

Manajemen konflik adalah salah satu pendekatan untuk menyelesaikan 

berbagai masalah dengan dampak besar sehingga semuanya dapat terselesaikan. 

Untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi, diperlukan tatanan 

peraturan yang mengatur berbagai hal. Konflik tidak akan bisa dihindari, tetapi 

bisa disikapi dengan bijaksana dan diambil sebagai pelajaran dan motivasi untuk 

kemajuan di masa depan. Peran seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik 

dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu, pertama apabila konflik terjadi karena 

muncul dari dalam dirinya sendiri yang dapat meresahkan bagi orang yang 

berhubungan dengan dirinya dengan memberikan beberapa saran yang membuat 

rasa percaya diri timbul, memberikan kesempatan bawahan untuk merenung dan 

instropeksi, kemudian apabila konflik terjadi antar individu strategi yang dapat 

digunakan adalah dengan menghindari konflik. 

Memecahkan  masalah melalui sikap kooperatif, mempersatukan tujuan 

dan menghindari konflik agar tidak merusak perkembangan di dalam organisasi. 

Setiap pemimpin harus mampu mengidentifikasi perilaku yang cenderung 

memancing kemarahan pihak lain, atau memperlihatkan kurangnya kesadaran 

diri. Hal ini dapat diselesaikan melalui coaching dimana seorang pemimpin dapat 

memulai dengan menetapkan suatu aturan dan mengharapkan semuanya untuk 
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menaati. Pimpinan seringkali diasosiasikan sebagai kegiatan yang berkaitan 

dengan tugas-tugas tidak popular bagi sebagian orang, seperti misalnya 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara dua belah pihak yang berseteru. 

Pimpinan harus secara aktif mendeteksi adanya ketegangan dan berusaha 

memadamkannya agar tidak membesar dan melebar ke mana-mana. 

Kepemimpinan juga menyangkut antisipasi yang tidak diharapkan. Pendekatan 

berikut ini dapat digunakan sebagai kontribusi peran kepemimpinan dalam 

mengendalikan / menyelesaikan konflik: 

1. Sanggup menyampaikan pokok permasalahan penyebab timbulnya konflik. 

Konflik tidak dapat diselesaikan jika permasalahan pokoknya terisolasi. 

Konflik sangat tergantung pada konteks tersebut. Permasalahan menjadi 

jelas tidak berdasarkan asumsi melainkan jika disampaikan dalam 

pernyataan pasti. 

2. Pendekatan dengan adanya konfrontasi dalam menyelesaikan konflik 

biasanya justru mengarahkan orang untuk membentuk kubu. Untuk itu, 

bicarakan pokok permasalahan, bukan siapa yang jadi penyebabnya. 

3. Bersedia melatih diri untuk mendengarkan dan mempelajari perbedaan. 

Pada umumnya kemampuan mendengarkan sesuatu dibarengin dengan 

keinginan untuk memberi tanggapan. Seharusnya kedua belah pihak 

berusaha untuk benar-benar saling mendengarkan. 

4. Sanggup mengajukan usul atau nasehat. Ajukan usul baru yang disadari 

oleh tujuan kedua belah pihak dan dapat mengakomodasikan keduanya. 

Tawarkan juga kesediaan untuk selalu dapat membantu perwujudan 

rencana-rencana tersebut. 

5. Meminimalisasi ketidakcocokan. Cari jalan tengah diantara kedua belah 

pihak yang sering berbeda pandangan dan pendapat. Fokuslah pada 

persamaan dengan mempertimbangkan perbedaan yang sifatnya tidak 

mendasar. (Rahmat, 2006) 
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Peran Kepemimpian dalam mengatasi konflik sangat penting dan memilki 

tingkatan dalam meghadapinya hal ini dibagi menjadi beberapa tahapan 

tergantung dari kebutuhan atau tujuan yang diharapkan oleh seorang pemimpin. 

Tahapan tersebut adalah Mencegah, Menghindari, Mengurangi Resiko dan 

Menyelesaikan Konflik.  

1. Tahap Mencegah Konflik meliput 

a. Sosialiasaikan secara jelas kepada pencetus konflik mengenai target, aturan 

ataupun hal-hal yang dapat memacuh konflik. 

b. Menghindari adanya kesalahan penyampain informasi 

c. Pemberian benefit yang jelas. 

d. Keterbukaan atas data yang dapat memicuh terjadinya konflik. 

2. Tahap Menghindari  Konflik 

a. Menganalisis konflik yang akan timbul 

b. Mempersiapkan exit startegi 

c. Memberikan win-win solution  

3. Tahap Mengurangi resiko konflik 

a. Mengurangi kegiatan yang beresiko konflik 

b. Mempercepat dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan sehingga 

maslaah tidak berkembang kemana-mana. 

4. Tahap Menyelesaikan Konflik 

a. Menganalisa sumber konflik 

b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkonflik untuk 

memberikan keterangan tentang konflik yang terjadi sisertakan bukti 
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c. Memastikan bahwa semua pihak berkonflik melakukan tanggung jawab 

atau tugas mereka sesuai denga aturan yang berlaku dan pencapai target 

sesuai arahan atau tujuan perusahaan. 

d. Memberikan win-win solution yang bukan hanya menyenangkan semua 

pihak tetapi mengacu pada atauran dan norma yang berlaku. 

e. Kecepatan didalam memutuskan jalan keluar yang tepat untuk satu konflik 

sangat penting tetapi pastikan bahwa keputusan yang diambil tidak 

terdesak-desak untuk menghindari kesalahan didalam mengambil 

keputusan.Pastikan mempersiapkan beberapa alternatif solusi yang akan 

diambil. 

Untuk dapat mengatasi konflik yang terjadi diperlukan Kompetensi pemimpin 

yang meliputi :  

1. Mempunyai kemampuan berfikir sistem untuk mencari akar masalah  sebuah 

konflik.  

2. Mempunyai kemampuan teknik komunikasi yang baik dalam arti  mampu 

mengkomunikasikan konflik yang terjadi dengan baik sehingga  masalah tidak 

melebar.  

3. Mempunyai kemampuan teknik negosiasi yang tinggi (kemampuan  mencari 

solusi bersama yang saling menguntungkan); dan mempunyai kemampuan 

mempengaruhi orang yang tinggi  (kemampuan untuk membuat orang 

mengikuti ide atau pikiran kita). 
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Konsep Proses & Individu Dalam Organisasi 

Sina Mauludi, Ismail MH. Fadhli - Mahasiswa Magister Manajemen 

Proses Dalam Organisasi 

Salah satu kunci sukses sebuah organisasi dalam rangka mencapai visi dan 

misi yang sudah ditetapkan adalah dimilikinya kemampuan yang memadai dari 

seorang pemimpin dalam memahami perilaku organisasi yang dia kelola. 

Pernyataan ini sangat relevan sekali dengan kondisi organisasi pada umumnya 

yang terjadi saat ini. Dimana ditengah persaingan bisnis, kondisi sosial dan 

ekonomi yang sangat dinamis menuntut sebuah organisasi mampu bergerak 

secara agile. Sehingga setiap aktivitas perilaku individu dan proses didalam 

sebuah organisasi harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut.  Dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia kata “proses” didefinisikan sebagai sebuah 

runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian 

tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Gibson dkk 

(2005) memaparkan bahwa proses organisasi merupakan jiwa bagi sebuah 

struktur organisasi.  Jika proses tersebut berfungsi dengan baik, maka organisasi 

akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya jika proses tersebut tidak berjalan dan 

berfungsi dengan baik, maka sebuah organisasi akan rawan mendapatkan 

berbagai macam permasalahan.  

Oleh karena itu sebagai sorang pemimpin dituntut harus mampu mengelola 

seluruh proses dan dinamika yang ada di dalam organisasi sehingga organisasi 

mampu berjalan secara lancar sesuai dengan fungsi dan peran dari masing-masing 

pihak yang ada di dalamnya. Dengan kata lain pada dasarnya sebuah proses 

organisasi sangat berhubungan erat dengan dengan aktifitas memberi sebuah 

kehidupan pada skema organisasi tersebut. 

Gibson dkk (2005) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat jenis proses 

organisasi, antara lain sebagai berikut: 

a. Proses Komunikasi 
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Faktor penentu aktivitas orang-orang di dalam organisasi adalah aspek 

tehnik komunikasi. Dalam hal ini komunikasi merupakan suatu proses sosial yang 

mempuyai relevansi terluas di dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi 

atau masyarakat. Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat berkaitan dengan 

kemampuan aktivitas manajemen dalam hal menerima, menyampaikan, dan 

melakukan komunikasi yang efektif. 

b. Proses Pengambilan Keputusan 

Keputusan adalah sebuah mekanisme ketetapan organisasi dalam bentuk 

usaha untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Dalam pengambilan keputusan, 

terdapat 2 jenis keputusan, yakni keputusan terprogram dan keputusan tidak 

terprogram. 

c. Proses Evaluasi Prestasi 

Proses evaluasi prestasi di dalam sebuah organisasi menunjukkan bahwa 

prestasi seorang individu, kelompok, dan organisasi adalah suatu hasil atau 

variable yang dapat dinilai berdasarkan perilaku organisasi, struktur dan proses 

yang telah dijalankan. Sistem yang diterapkan untuk mengevaluasi prestasi akan 

membantu organisasi dalam memberikan penghargaan kepada anggota tim yang 

memiliki performance bagus dan juga membantu organisasi dalam hal 

menentukan langkah-langkah strategic organisasi kedepan. 

d. Proses Sosialisasi dan Karir 

Proses sosialisasi dapat terjadi Ketika setiap individu mampu bergaul dan 

berinteraksi dengan baik di dalam sebuah organisasi. Sedangkan karir merupakan 

sebuah rangkaian perasaan individual dari sikap dan perilaku seorang individu 

yang berkaitan dengan pengamalan kerja dan aktifitas selama rentang waktu dia 

berada di dalam organisasi tersebut. 

 

Individu Dalam Organisasi 

Thoha (2007) memaparkan bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu 

fungsi dari integrasi antara individu dengan lingkungannya. Berbagai karakter 
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yang diperlihatkan oleh individu sesuai dengan jabatan dan wewenangnya di 

dalam sebuah organisasi tentunya akan berbeda-beda. Selain itu perilaku setiap 

individu ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda-

beda. Karakter yang dibawa individu ke dalam tatanan organisasi bergantung pada 

kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa 

lalunya. Hal ini merupakan karakteristik yang miliki oleh setiap individu, dan 

karakteristik ini akan dibawa olehnya ketika ia akan memasuki sesuatu 

lingkungan baru, yakni sebuah organisasi.   

Di sisi lain sebuah organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi 

individu mempunyai juga memiliki karakteristik tersendiri juga. Adapun 

karakteristik yang dipunyai organisasi diantaranya keteraturan yang diwujudkan 

dalam susunan hirarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan 

tanggung jawab, reward system, sistem pengendalian dan lain sebagainya. 

Apabila karakteristik seorang individu mampu terintegrasi secara baik dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh sebuah organisasi maka akan terwujudlah 

perilaku individu dalam organisasi (Tahir, 2014). Thoha (2007) juga menjelaskan 

lebih lanjut tentang bagaimana memahami sifat-sifat individu dalam organisasi. 

Untuk dapat memahami sifat-sifat individu dalam organisasi bisa dianalisa 

berdasarkan prinsip-prinsip dasar manusia yang merupakan satu kesatuan dari 

sifat setiap individu.  

Beberapa prinsip-prinsip dasar manusia tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama. 

Bagi seorang pemimin organisasi, mempelajari prinsip dasar kemampuan 

manusia ini sangatlah penting supaya dapat diketahui dengan mudah mengapa 

seseorang berbuat dan berperilaku yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan 

adanya keterbatasan kemampuan ini, maka setiap orang didalam organisasi akan 

melaksanakan tugasnya dengan cara berbeda pula namun tetap mengikuti 

peraturan dan tujuan serta target yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

b. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.  
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Pemahaman kebutuhan yang berbeda dari setiap individu ini ini amat 

sangat bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang di dalam 

organisasi. Hal ini bisa dipergunakan untuk memprediksi dan menjelaskan 

perilaku individu yang berorientasi pada tujuan di dalam kerja sama disebuah 

organisasi. Selain itu hal ini juga dapat membantu seorang pemimpin dalam 

memahami mengapa suatu hasil dianggap penting bagi seseorang, dan juga 

membantu untuk mengerti hasil manakah yang akan menjadi terpenting untuk 

menentukan spesifikasi kompetensi setiap individu yang ada di dalam organisasi. 

c. Manusia dapat berfikir tentang masa depan dan membuat pilihan 

tentang bagaimana ia harus bertindak 

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

seseorang dapat membuat pilihan di antara berbagai macam alternatif pilihan 

perilaku yang terbuka baginya adalah dengan mempergunakan penjelasan 

expectancy theory ( teori pengharapan). Teori ini didasarkan atas proposisi yang 

sederhana, yakni bahwa seseorang memilih berperilaku sedemikian karena ia 

yakin dapat mengerjakan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. 

d. Manusia dapat memahami lingkungannya berdasarkan pengalaman 

dimasa lalu dan kebutuhannya. 

Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif dimana seseorang 

akan terus menerus mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti bagi 

dirinya. Dikarenakan kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman seorang individu 

seringkali berbeda sifatnya, maka persepsi terhadap lingkungan juga akan berbeda 

nantinya. 

e. Manusia memiliki reaksi-reaksi senang dan tidak senang 

Pada dasarnya setiap individu jarang sekali bertindak secara netral 

mengenai suatu hal yang mereka ketahui dan alami. Individu akan cenderung 

melakukan suatu evaluasi terhadap sesuatu yang mereka alami dengan cara 

senang atau tidak senang. Selanjutnya evaluasinya tersebut merupakan salah satu 
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faktor yang teramat sulit di dalam mempengaruhi perilakunya dimasa yang akan 

datang. 

 

Konsep Kepemimpinan Dalam Memanusiakan Pegawai 

Salah satu sumber kekuatan terbesar dari sebuah organisasi atau perusahaan 

adalah seluruh pegawai yang ada di dalamnya. Pegawai-pegawai ini sebagai ujung 

tombak dan pelaku utama dari pergerakan roda organisasi yang mampu mengelola 

seluruh elemen system, teknologi, aturan, prosedur dan seluruh proses yang ada 

di dalam organisasi. Sehingga sudah selayaknya sebuah organisasi harus 

menunjukkan karakter memanusiakan pegawai yang dimiliki demi kelancaran 

kegiatan organisasi. 

Dilansir dari situs https://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/, Djamaludin 

Ancok mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan 

perasaan bermakna (meaning) dalam bekerja. Pemimpin berkewajiban untuk 

menginspirasi pegawai melalui sebuah inspiring motivation untuk menghayati 

betapa besarnya kontribusi seorang karyawan  bagi kepentingan umat manusia 

dan organisasi. Seorang pemimpin perlu memanusiakan manusia, 

memperlakukan pegawai sebagai anggota perusahaan yang terhormat, bukan 

hanya sebagai pekerja yang dibayar upahnya karena dia sudah menyelesaikan 

tugas, serta sangat peduli dengan pegawainya baik di dalam maupun diluar 

perusahaan. 

Zarkasyi (2016) memaparkan bahwa gerakan kontemporer terkait human 

relation di era saat ini ditandai dengan pemikiran dari department sumber daya 

manusia perusahaan terhadap kemajuan organisasi yang dikelola. Perusahaan 

perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan serta kepastian dalam 

bekerja seorang pegawai semakin berkembang. Pegawai tidak hanya dianggap 

sebagai faktor produksi belaka tapi juga perlu dianggap sebagai pemilik 

perusahaan supaya mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Sehingga 

diperlukan sensitifitas perasaan dari seorang pemimpin terkait dengan 
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pemenuhuan kebutuhan karyawan seperti disediakannya fasilitas tempat ibadah, 

tempat istirahat, jaminan, kesehatan, kantin, perumahan, dan sebagainya sebagai 

bentuk perhatian perusahaan terhadap tingkat kesejahteraan karyawan. 

Membangun sebuah kultur memanusiakan pegawai di lingkungan 

perusahaan atau industry memang tidak mudah. Hal ini perlu Kerjasama dari 

berbagai pihak dan support dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. 

Namun demikian komitmen dan peran pemimpin dalam membangun kultur 

memanusiakan pegawai ini menjadi kunci utama tercapaianya sebuah 

environment kerja yang mampu mendongkrak bisnis perusahaan atau kemajuan 

organisasi. Setiap individu di dalam organisasi harus menghormati satu sama lain 

karena pegawai adalah asset utama dan vital dari sebuah perusahaan atau 

organisasi. Jika dikelola dengan maksimal mereka juga akan mampu memberikan 

konribusi yang maksimal pula, bahkan lebih. 
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Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal: pertama adanya 

kenyataan bahwa pergantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, 

instansi atau organisasi, kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah 

satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah 

kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, 

kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan (Yukl, 1989). Kenyataan 

dan/atau gagasan, serta hasil penelitian tersebut tak dapat dibantah kebenarannya. 

Semua pihak maklum adanya, sehingga muncul jargon “ganti pimpinan, ganti 

kebijakan”, bahkan sampai hal-hal teknis seperti ganti tata ruang kantor, ganti 

kursi, atau ganti warna dinding. Demikianlah, kepemimpinan itu merupakan 

fenomena yang kompleks sehingga selalu menarik untuk dikaji. Sehingga 

demikian pemimpin selalu di tuntut untuk melakukan perubahan-perubahan 

sekecil apaun itu di dalam organisasi yang dipimpin, Kepemimpinan merupakan 

suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena 

sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu 

esensinya adalah pertanggungjawaban.  

Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada 

habisnya untuk dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Terlebih pada 

zaman sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentalnya. Ibaratnya, 

semakin sulit mencari pemimpin yang baik (good leader). Pemimpin yang baik 

sebenarnya pemimpin yang mau berkorban dan peduli untuk orang lain serta 

bersifat melayani. Tetapi, kenyataannya berbeda. Bila kita lihat sekarang para 

pemimpin kita, dari lapisan bawah sampai lapisan tertinggi, dari pusat hingga ke 
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daerah-daerah. Banyak pemimpin yang hadir dengan tanpa mencerminkan sosok 

pemimpin yang seharusnya, malah terlihat adanya pemimpin-pemimpin yang 

jauh dari harapan rakyat, tidak peduli dengan nasib rakyat bawah, dan hampir 

tidak pernah berpikir untuk melayani masyarakat. Karena kepemimpinan mereka 

lebih dilandasi pada keinginan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan 

kelompok. 

Dalam memimpin dan membangun  sebuah organisasi tentu nya tidak bisa 

di lepaskan dari pengaruh seorang pemimpin dalam mempengaruhi semua 

pengurus organisasi agar apa yang di cita-citakan bersama dapat terwujud. 

Kemudian dalam mempengaruhi orang yang di pimpin tentunya tidak lepas dari 

motivasi motivasi yang di berikan kepada semua, baik berupa motivasi yang 

keluar dari sikap seorang pemimpin atau motivasi yang keluar dari lisannya. 

Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untukmelakukan 

atau mencapai suatu tujuan. Motivasi akan memberikan keinginandan dorongan 

maksimal (Marpaung, 2007). 

Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju 

kesuksesan dan menghindarikegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah 

sebuah proses untuktercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai 

motivasi berarti ia telahmempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan 

dalam kehidupan.Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Hal 

tersebutdidasarkan pada datangnya penyebab suatu tindakan. Tindakan yang 

digerakkan oleh suatu sebab yang datang dari dalam individu disebut 

tindakanyang bermotif intrinsik, sedangkan tindakan yang digerakkan oleh suatu 

sebab yang datang dari luar diri individu disebut tindakan yang bermotif ekstrinsik 

(Handoko, 1992). Motivasi merupakan sebuah dorongan semangat atau 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Hasibuan (2005), “Motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 
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mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan”. Menurut Mangkunegara (2007), “Motivasi 

adalah kondisi yang menggerakan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari 

motif nya. 

Jenis motivasi-motivasi instrinsik, motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh seseorang yang senang 

membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin 

mencari buku-buku untuk dibacanya Motivasi Ekstrinsik Motif-motif yang aktif 

dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar Contoh seseorang itu 

belajar,karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan 

nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya,atau temannya. 

Tujuan motivasi menurut Hasibuan (2005) Meningkatkan moral dan 

kepuasan kerja karyawan. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Meningkatkan kedisiplinan 

karyawan. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Menciptakan suasana dan 

hubungan kerja yang baik. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi 

karyawan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Mempertinggi rasa tanggung 

jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Meningkatkan efisiensi penggunaan 

alat-alat dan bahan baku. Jadi Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang 

bisa berupa kata-kata, motivation training, keyakinan dari dalam diri sendiri, 

pengaturan mindset, dan atau keadaan yang mendesak untuk dapat melakukan 

atau menghasilkan sesuatu, dan untuk memperoleh semangat untuk tetap terus 

bekerja. 

Proses mendorong sumber daya manusia/karyawan mampu 

mengembangkan jadi lebih terlibat, dalam keputusan dan mempunyai inisiatif 

untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu tanpa meminta persetujuan orang 

lain, sehingga akan membangun kepercayaan karyawan dan manajemen dan pada 
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akhirnya karyawan akan bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memberi 

kontribusi sehingga organisasi bekerja lebih baik. Pengertian Pemberdayaan 

SDM. Pemberdayaan adalah kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu 

terjadi ataupun tidak sama sekali. Proses pemberdayaan, memberikan 

kemampuan dan wewenang kepada individu untuk dapat mengambil keputusan 

sendiri tanpa bergantung pada atasan. Pemberdayaan adalah perubahan yang 

terjadi pada manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan di 

mana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk 

perusahaan. Cook dan Macualy (2008) dikutip dari Wibowo (2008) 

Pemberdayaan adalah upaya mendorong dan memungkinkan invidu-individu 

untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereke memperbaiki cara 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan menyumbang pada pencapaian tujuan 

organisasi. Clutterbuck (2003). Tujuan pemberdayaan SDM terwujudnya SDM 

yang mempunyai kemampuan (competency) yang kondusif, adanya wewenang 

(authority) yang jelas dan dipercayai serta adanya tanggung jawab (responsibility) 

yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. 

Model pemberdayaan keinginan (desire) Pekerja diberikan kesempatan 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkembang, memperluas keterlibatan 

pekerja, mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali strategi 

kerja, menggambarkan keahlian tim dan melatih karyawan untuk menguasai 

sendiri kepercayaan. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk 

berpartisipasi dalam membuat kebijakan, menyediakan waktu dan sumber daya 

yang mencukupi bagi pekerja dalam menyelesaikan kerja, menyediakan pelatihan 

yang mencukupi bagi kebutuhan kerja, menghargai perbedaan pandang dan 

menghargai kesuksesan yang diraih pekerja, dan menyediakan akses informasi 

yang cukup kredibilitas. Memandang pekerja sebagai partner yang strategis, 

meningkatkan target di semua bagian pekerjaan, memperkenalkan inisiatif 

individu untuk melakukan perubahan melalui partisipasi, serta membantu 
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menyelesaikan perbedaan -perbedanan dalam penentuan tujuan dan prioritas 

akuntabilitas. Menggunakan jalur training dalam mengevaluasi kinerja pekerja, 

memberikan tugas dan ukuran yang jelas, melibatkan pekerja dalam penentuan 

standar dan ukuran, memberikan bantuan kepada pekerja dalam penyelesaian 

beban kerja, serta menyediakan waktu dalam pemberian communication 

feedback. Menetapkan kebijakan open door comunication, menyediakan waktu 

untuk mendapatkan informasi dan mendiskusikan masalah secara terbuka, 

menciptkan kesempatan untuk crosstraining (penyegaran kembali). Prinsip 

pemberdayaan meliputi percaya kepada kerja, hargai dan akui keberhasilannya, 

beri umpan balik atas kinerjanya, beri pengetahuan dan informasi, beri pelatihan, 

tentukan standard keberhasilan yang baik, berikan kewenangan dan tanggung 

jawab, serta rumuskan tanggung jawab pekerja. 

 

Strategi Pemimpin Untuk Meningkatkan Motivasi Karyawan  

Pentingnya motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, Al Barqy (2015) berpendapat bahwa ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atau motivasi karyawan yaitu 

pola piker pemimpin dalam mengelola serta mendistribusikan pekerjaan di 

timnya, pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan juga 

adanya hubungan yang baik di luar pekerjaan antara pemimpin dan karyawan 

tersebut. Dampak positif dari pemberian motivasi yang tepat tentunya akan 

meningkatkan kinerja karyawan yang nantinya akan memberikan hasil yang 

memuaskan, begitupun sebaliknya jika motivasi yang diberikan tidak tepat akan 

memberikan dampak negative pada produktivitas karyawan tersebut. 

Robbins (2013) berpendapat bahwa motivasi sebagai suatu kerelaan untuk 

mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh 

kemampuan usaha uuntuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Dalam hal 

ini, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2016) yang 
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menyatakan bahwa insentif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

motivasi karyawan. Handoko (2012), berpendapat bahwa insentif adalah 

perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. 

Irawan & Nasution (2015), berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi 

sumber motivasi yaitu kemungkinan untuk berkembang, jenis pekerjaan yang 

diberikan, apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari lembaga 

tempat mereka bekerja, adanya rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang 

adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan adanya 

penghargaan atas prestasi kerja yang dihasilkan. 

Wursanto (1991), berpendapat bahwa hubungan antar manusia juga sangat 

penting dan harus dijalankan dalam kegiatan organisasi atau dalam perusahaan, 

hal ini dikarenakan akan memberikan beberapa dampak positif yaitu: 

1. Dengan mengadakan hubungan kemanusiaan, kepemimpinan dapat 

membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh karyawan baik 

secara individual maupun secara kelompok, sehingga mereka akan merasa 

puas, dan mudah digerakkan kea rah yang lebih baik untuk tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Dengan mengadakan hubungan kemanusiaan, rintangan-rintangan dalam 

komunikasi dan salah pengertian akan dapat dihindarkan. 

3. Hubungan kemanusiaan dapat mengembangkan sifat atau perilaku 

manusia. 

Oleh karena itu, pentingnya hubungan antar manusia sebagai bagian dari 

pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan 

terciptanya hubungan yang baik, dapat meningkatkan koordinasi antar karyawan 

dan memotivasi karyawan terhadap persaingan yang positif. Safitri (2019), 

berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang 
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pemimpin agar pemberian motivasi karyawan dapat berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, yaitu: 

1. Memahami perilaku bawahan, seorang pemimpin harus dapat 

memperhatikan dan mengamati perilaku para bawahan masing-masing. 

Dengan memahami perilaku tersebut, maka akan lebih memudahkan 

tugasnya untuk pemberian motivasi. Dalam hal ini, pemimpin harus 

memahami dan mengenal perilaku bawahannya karena sudah dipastikan 

karakteristiknya akan berbeda. 

2. Harus berbuat dan berperilaku realistis, seorang pemimpin harus 

menyadari bahwa kemampuan para bawahannya tidak sama (bervariasi), 

sehingga pembagian tugas dapat dilakukan dengan memperkirakan 

kemampuan mereka masing-masing. 

3. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda, seorang pemimpin harus 

mengetahui bahwa tingkat kebutuhan setiap orang tidak sama karena 

adanya kecenderungan, keinginan, perasaan, dan harapan yang berbeda 

antara satu orang dengan yang lainnya di waktu yang sama. 

4. Mampu menggunakan keahlian, seorang pemimpin yang dikehendaki 

dapat menjadi pelopor dalam setiap hal. Untuk itu, para pemimpin dituntut 

dapat menggunakan keahliannya dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang menyenangkan, memberikan penghargaan dan pujian bagi yang 

berprestasi dan membimbing yang belum berprestasi, memberikan umpan 

balik terhadap hasil pekerjaan bawahannya, dan memberikan kesempatan 

kepada bawahan untuk berkembang. 

5. Harus dapat memberikan contoh, bawahan tidak akan menaruh hormat 

dan simpati pada pimpinannya yang hanya jago berbicara tetapi tidak dapat 

bertindak seperti yang diucapkannya. Dengan adanya keteladanan seorang 

pemimpin, bawahan akan dapat termotivasi terkait cara bekerja yang baik, 

berkata, dan mengambil keputusan.   
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Kepemimpinan Strategik 

Pemimpin (leader) dan kepemimpinan (leadership) memiliki makna yang 

berbeda. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota 

kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut 

mencapai tujuan-tujuannya. Pemimpin menunjuk pada personal atau individu 

spesifik atau kata benda. Sementara itu, kepemimpinan adalah sifat penerapan 

pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota 

lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya. 

Makna kepemimpinan menurut Yukl (2002), adalah “... the process of influencing 

others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and 

the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared 

objectives.” Ini berarti proses mempengaruhi orang lain agar mampu memahami 

serta menyetujui apa yang harus dilakukan sekaligus bagaimana melakukannya, 

termasuk pula proses memfasilitasi upaya individu atau kelompok dalam 

memenuhi tujuan bersama. 

Kinerja karyawan yang maksimal tidak akan bisa dicapai tanpa adanya 

seorang pemimpin yang mampu mendidik para karyawannya. Hal yang harus 

dimiliki seorang pemimpin untuk mengatur karyawannya adalah bagaimana 

pemimpin itu memimpin dalam bekerja maupun dalam memberi arahan. Sikap 

pemimpin akan menentukan perkembangan tim dalam sebuah perusahaan yang 

nantinya akan berpengaruh pada pencapaian kinerja karyawan. seorang pemimpin 

haruslah memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, karena jika model 

kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin atau manajer sudah tepat, maka 
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keselarasan karyawan dalam bekerja akan tercipta dengan sendirinya. Pemikiran 

strategik adalah kompetensi kepemimpinan yang lebih dilandasi oleh filosofi 

organisasi daripada keterampilan teknikal organisasi. 

Berpikir strategik merupakan upaya merumuskan strategi yang paling 

efektif dengan memperhitungkan pengaruh faktor eksternal pada suatu organisasi 

dalam perspektif nasional dan global. Pemikiran strategik juga terkait dengan 

perumusan tentang visi dan misi, penyusunan skenario, dan peramalan. Dalam hal 

ini, pemikiran strategik juga berarti tentang penyimpulan apa yang akan terjadi di 

masa depan, tentang mengapa sesuatu menjadi mungkin atau tidak mungkin 

terjadi, serta bagaimana merancang rencana untuk menangani berbagai 

kemungkinan potensial tersebut. Perencanaan strategik sangat bergantung pada 

konsep-konsep seperti visi dan misi, tujuan jangka pendek, menengah dan 

panjang, pengukuran kinerja, rencana aksi, dan taktik. Kesemuanya merupakan 

istilah penting bagi manajemen dan organisasi yang baik, namun sekaligus juga 

merupakan konsep yang mencerminkan banyaknya asumsi keliru yang sering 

ditemukan menjadi suatu kesalahan yang fatal dalam hal melakukan 

pengendalian,daya prediksi, prosedur dan analisis. Namun, bagaimanapun 

manajemen sebagai sarana organisasi menuntut asumsitersebut untuk memenuhi 

kontrol dan prediktabilitas. Inilah sehingga mengapa pemikiran strategik lebih 

terkait dengan aspek kepemimpinan dalam organisasi ketimbang sebagai kegiatan 

manajemen (Sunarsi dan Rozi, 2020). 

Bagi para pemimpin yang benar-benar berpikir secara strategik, mereka 

sangat membutuhkan suatu lingkungan yang ditandai oleh adanya saling 

kepercayaan, dimana kualitas hubungan dan interaksi antarpribadi berjalan 

kompak dan bersatu.Tersedianya budaya demikian, baik bagi pemimpin maupun 

pengikut, masing-masing dengan bebas akan mempercayai maksud, tujuan dan 

tindakan mereka dan pada gilirannya adalah mempercayai tujuan organisasi.  

Setiap pemimpin perlu menentukan corak dan gaya kepemimpinannya agar 

nampak seni kepemimpinannya dalam memimpin (Sunarsi dan Rozi, 2020). 
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Dalam bisnis pemimpin perlu memperlajari bagaimana konsumen, trend dan 

pemanfaatan teknologi, pola kerja dari karyawan maupun konsumen yang 

memiliki berbagai latar belakang budaya. Kepemimpinan strategik memerlukan 

kemampuan untuk menciptakan pandangan yang multicultural. Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui kapan dan bagaimana untuk mengelola sumberdaya yang 

dimiliki dan memberikan umpan balik yang diperlukan serta diperlukan untuk 

mengembangkan karyawan agar karyawan mampu mengetahui bagaimana 

mereka memberikan umpan balik dari kinerja mereka dan mendapatkan 

penghargaan dari kinerja mereka (Titisari dan Susanto, 2020). Terlepas 

konsekwensi dari berbagai bentuk keputusan yang dipilih, secara konseptual 

seorang pemimpin perlu memiliki berbagai keterampilan dasar dalam hal 

pengambilan keputusan bisnis. Jika tidak, maka kepemimpinan bisnis yang 

dijalankan akan berjalan secara tidak efektif. 

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk membentuk keputusan 

organisasi dan memberikan nilai tinggi dari waktu ke waktu, tidak hanya secara 

pribadi tetapi juga dengan menginspirasi dan mengelola orang lain dalam 

organisasi (Lynch,2009). kepemimpinan strategis adalah tindakan 

penyeimbangan yang kompleks antara beberapa faktor, mengatasi tekanan 

strategis, perubahan lingkungan di luar organisasi dan mengelola sumber daya 

manusia di dalam organisasi. Kepemimpinan berarti lebih dari sekadar 

menanggapi peristiwa luar. Ini termasuk menginspirasi dan menyemangati 

orangorang di dalam organisasi dengan arah yang jelas untuk masa depan. Ini 

melibatkan berkomunikasi dengan dan mendengarkan orang-orang di dalam 

organisasi dengan tujuan menyebarkan pengetahuan, menciptakan dan berinovasi 

bidang-bidang baru dan solusi untuk masalah (Titisari dan Susanto, 2020). 

Kepemimpinan strategik mencakup pembentukan strategi, struktur, dan 

proses organisasi agar mempengaruhi efektivitas organisasi. Isi dari 

kepemimpinan strategik adalah hampir sama dengan isi pada kepemimpinan 

transformasional. kepemimpinan strategik dapat mendorong dan menimbulkan 
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bawahan untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi baik secara individu 

maupun kolektif (Miswanto, 2008). Tindakan dan intervensi yang digunakan 

dalam mengelola organisasi apa pun dapat dipandang sebagai paket komponen 

dalam kepemimpinan strategis. pentingnya visi yang dapat diambil sebagai tujuan 

dan strategi untuk mencapainya dan berkomunikasi secara luas tentang visi dalam 

memimpin perubahan Keterampilan pemimpin datang dalam menggabungkan 

dan mengelola input tersebut sehingga banyak di organisasi merasa bahwa mereka 

telah membuat kontribusi dan pada saat yang sama bersedia untuk mengikuti dan 

bekerja menuju arah strategis yang ditentukan oleh pemimpin (Titisari dan 

Susanto, 2020). 

 

Kepemimpinan dalam Perubahan (Kepemimpinan transformasional) 

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan selalu berubah 

seperti saat ini, studi kepemimpinan tidak bisa lagi sesederhana penggunaan dua 

dimensi tersebut. Demikian pula upaya pencarian gaya kepemimpinan terbaik 

yang berlaku sepanjang masa akan sia-sia. Ada kebu-tuhan untuk menemukan 

model kepemimpinan yang lebih relevan dengan situasi kompleks seperti 

sekarang ini. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu konsep 

"terobosan" yang berhasil menghidupkan kembali gairah studi kepemimpinan 

yang hampir mati selama decade terakhir ini. Menurut Handoko dan Tjipto 

(1996), salah satu faktor situasional yang akan semakin berpengaruh terhadap 

efektivitas kepemimpinan dalam dekade mendatang adalah relasi antara 

pemimpin dan pengikut. Esensi reasi tersebut adalah interaksi antar pribadi yang 

terbeda motivasi dan potensi kekuasaan, termasuk di dalamnya keterampilan, 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. Interaksi ini memiliki dua bentuk, yaitu 

kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. 

Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan 

yang mencakup upaya perubahan organisasi (sebagai lawan kepemimpinan yang 

dirancang untuk mempertahankan status quo). Diyakini bahwa gaya ini akan 
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mengarahkan pada kinerja superior dalam organisasi yang sedang menghadapi 

tuntutan pembaharuan dan perubahan. Esensi kepemimpinan transformasional 

adalah sharing of power melibatkan bawahan secara bersama-sama untuk 

melakukan perubah. Dengan menerapkan berbagai praktik manajerial, mereka 

mampu untuk memberdayakan bawahan; dengan kata lain, mereka dapat secara 

signifikan menguatkan keyakinan bawahan pada kemampuan diri mereka sendiri. 

Dengan sense of self-efficacy yang lebih kuat, karyawan akan lebih mampu 

mengerjakan dan berhasil dalam melakukan berbagai yang menantang. Banyak 

studi kepemimpinan baru (Conger, 1989) mengungkap bahwa pemberdayaan atau 

menciptakan sense power - adalah akar efektivitas organisasi, mama dalam masa 

transisi dan transformasi. 

Pola kepemimpinan transformasional yang diterapkan di berbagai 

organisasi maupun perusahan, telah terbukti berhasil memunculkan kinerja yang 

nilainya jauh lebih ekspektasi. Pada saat yang sama, anggota organisasi atau 

perusahan tidak merasa terbebani oleh pekerjaan. Kepemimpinan 

transformasional sebagai suatu cara untuk mempengaruhi orang lain sedemikian 

sehingga mereka mau dan rela memunculkan kebajikan dan kapabilitas 

terbaiknya    di    dalam    proses penciptaan nilai.  Sebagai konsekuensinya, para 

anggota dapat diharapkan bekerja dengan gairah dan semangat kerja tinggi secara 

berkesinambungan; mereka juga berkembang menjadi pemimpin dilingkungan 

masing-masing (Miswanto, 2008). Kepemimpinan transformasional 

dikembangkan dengan mengacu pada asumsi dasar bahwa pekerja adalah manusia 

yang bersumber daya yang mampu belajar dan mengerahkan kebajikan dan 

kapabilitas terbaiknya bagi organisasi atau perusahan. 

Menurut Robert J Starratt (2007) bahwa pemimpin transformasional 

membuat   orang   bertindak   atas   nama   kepentingan   kolektif   kelompok   atau 

komunitas.    Selanjutnya    menurut    Yukl (2010)    mendefinisikan    bahwa: 

Kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan 

untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan 
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kepemimpinan transformasional bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal 

dan tanggap kepada pimpinannya. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan transformasional memiliki alasan dasar bahwa meskipun 

individu-individu memiliki berbagai kepentingan dan tujuan yang terpisah-pisah, 

mereka semua disatukan oleh pemimpin dalam meraih tujuan-tujuan yang lebih 

tinggi. 

Transformational Leader memiliki sikap, nilai dan keterampilan yang 

disebut atribut pemimpin transformasional, yaitu: 1) Memandang dirinya sebagai 

agent of change. 2) Pengambil resiko yang bijaksana. 3) Percaya pada orang dan 

pekaterhadap kebutuhan mereka. 4) Mampu   mengungkapkan nilai-nilai utama 

yang menuntun tingkah lakunya. 5) Fleksibel dan terbuka terhadapbelajar dari 

pengalaman. 6) Memiliki keterampilan kognitif serta yakin pada cara berpikir 

tertib dan perlunya analisis masa lah secara hati-hati. 7) Memiliki angan-angan 

(dreams)dan percaya pada intuisinya (Suryana, 2016). 

 

Strategi Pemimpin Untuk Antisipasi Perubahan Bisnis Berbasis Teknologi 

Perencanaan strategik merupakan istilah umum yang digunakan untuk 

memayungi dan meringkas kegiatan seperti perencanaan, pengukuran kinerja, 

penganggaran program dan sejenisnya, sebuah konsep yang telah terbukti sangat 

berguna namun harus diakui juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu 

diperlukan integrasi ide-ide kepemimpinan, pemikiran strategik dan kegiatan 

perencanaan dengan membuat hubungan dan perbedaan penting diantara 

ketiganya, yang disebut sebagai garis besar dasar-dasar pemikiran strategik. 

Fokus adalah fakor utama yang sangat penting dalam membuat perencanaan 

strategik, disamping memberikan penghargaan terhadap orang-orang terbaik 

dalam organisasi, melakukan proses pengelolaan yang cermat, sekaligus 

mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Berbagai instrumen 

telah di kembangkan bagi kepentingan tersebut, diantara yang sangat populer 

adalah analisis SWOT untuk memetakan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, 
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dan ancaman dalam perspektif politik, ekonomi, sosial-budaya, iptek, hukum, dan 

lingkungan (Sunarsi dan Rozi, 2020). 

Berbekal informasi tersebut, organisasi dapat menentukan keunggulan 

komparatif, ceruk strategik, serta bagaimana posisinya dalam suatu industri, 

sehingga dapat menyusun laporan yang jelas tentang apa yang diperlukan 

organisasi untuk memelihara dan/atau meningkatkan posturnya. Untuk itu 

organisasi dapat menentukan langkah yang paling tepat guna mencapai tujuan 

yang telah dirancang secara metodis. 

Bisnis pada saat ini lebih modern dan dinamis. Perkembangan transformasi 

digital dan kepedulian terhadap masalah lingkungan menjadi pemicu bagi banyak 

organisasi perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki. Kondisi bisnis pada 

saat ini lebih berorientasi pada pengetahuan (knowledge-based) dan teknologi 

informasi menguasai semua pekerjaan. Otoritas linier dalam hal ini akan semakin 

berkurang dan ketaatan kepada atasan juga akan semakin hilang. Pada saat ini 

juga renumerasi akan tergantung pada kontribusi individu pada organisasi 

(Mellita dan Elpanso, 2020). 

Disrupsi dalam lingkungan bisnis modern pada abad ini juga lebih merujuk 

pada perubahan. Secara harfiah perubahan telah menjadi bagian dari kehidupan 

individu dan perusahaan. Dalam hal ini sebagian besar organisasi menghadapi 

urgensi perubahan dalam operasional mereka sehari-hari. Semakin dinamisnya 

lingkungan bisnis saat ini mendorong perubahan pada tingkat yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Untuk menghadapinya diperlukan perubahan manajemen 

secara terencana. Perubahan manajemen yang terencana membantu baik individu, 

masyarakat, organisasi dan komunitas untuk memecahkan masalah, belajar dari 

pengalaman yang telah lalu dan yang akan datang, beradaptasi dengan lingkungan 

dan perubahan, mengganti persepsi yang sudah ada, meningkatkan kinerja serta 

mempengaruhi perubahan di masa yang akan datang (Mellita dan Elpanso, 2020). 

Eksistensi bisnis bukan sekedar untuk melayani dan mempertahankan 

konsumen yang ada, namun lebih ditekankan pada bagaimana menciptakan 
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konsumen. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu mempengaruhi struktur dan 

perilaku pasar secara aktif. Kekuatan inovasi harus mendapat perhatian utama, 

baik inovasi dari sisi produk, pelayanan, sistem transaksi, sistem distribusi, sistem 

pemasaran, dan aspek-aspek operasional bisnis lainnya mampu mempengaruhi 

perilaku konsumen.  Ekosistem bisnis berbasis platform tercipta seiring dengan 

teknologi internet yang berkembang sangat pesat, telah mengubah mekanisme 

bisnis konvensional. Model bisnis ekosistem platform memanfaatkan data dan 

teknologi jaringan internet secara tidak langsung telah membuat aturan baru agar 

sebuah nilai (value) dapat dibuat dan memberikan hasil bagi setiap pemangku 

kepentingan dalam sebuah ekosistem. Munculnya model bisnis platform bagi 

sebagian pelaku usaha sangat membantu meningkatkan skala bisnis tanpa 

investasi (Moazed dan Johnson 2016), dan juga meningkatkan nilai pelanggan 

dengan memanfaatkan efek jaringan. Model bisnis berbasis platform ini 

mendasari keberhasilan banyak perusahaan yang paling besar, berkembang paling 

cepat, dan yang paling kuat saat ini. Terlebih lagi, konsep platform mulai 

mengubah berbagai arena ekonomi dan sosial lainnya, dari perawatan kesehatan 

dan pendidikan hingga energi dan pemerintah. Tanpa mempedulikan pihak 

manapun, kemungkinan besar konsep platform telah mengubah pola hidup 

sebagian besar masyarakat dan siap untuk menghasilkan perubahan yang lebih 

besar dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang seiring dengan pesatnya 

perkembangan teknologi internet.Selama dua dekade terakhir, kita telah 

menyadari bahwa kekuatan ekonomi, sosial, dan teknologi yang kuat telah 

mengubah dunia kita dengan cara-cara yang hanya dipahami oleh segelintir orang 

(Setiawan, 2018). 

Dalam ekonomi digital, perusahaan menawarkan layanan mereka sesuai 

dengan layanan layanan tertentu yang sesuai dengan permintaan spesifik tertentu 

atau penawaran khusus, penawaran telah dikarakterisasi sebagai penawaran 

pribadi dan individu atau pribadi (Bloch et al., 2006). Agar ekonomi digital dapat 
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memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pelaku usaha, maka diperlukan 

kerangka regulasi yang tepat sehingga terjadi iklim pasar yang kompetitif dan 

seimbang dalam mengembangkan ide untuk menciptakan produk dan inovasi. 

Persaingan bisnis dalam ekosistem ekonomi digital pun sangan ketat, persaingan 

antar perusahaan merupakan hal yang wajar terjadi, karena setiap perusahaan pasti 

selalu mengeluarkan dan mengembangkan produk menjadi yang terbaik dari yang 

terbaik. Persaingan bisnis di era ekonomi digital ini harus bersifat consumen 

oriented dan juga competition oriented. Jika tidak segera menerapkan konsep 

seperti itu maka akan memungkinkan tergilasnya oleh perusahaan pesaing secara 

langsung maupun tidak langsung. Maka setiap perusahaan harus memiliki 

manajemen yang baik dalam mengelola bisnisnya. 
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Carver dan Clatter Back (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan adalah 

sebagai “upaya mewujudkan sebuah keberanian dan kesempatan di dalam diri 

seseorang untuk mengambil rasa tanggung jawab serta bertujuan meningkatkan 

dan memberikan kontribusi pada tujuan dari sebuah organisasi. Seperti halnya 

yang dikemukakan oleh Kanter (1977) bahwa model pemberdayaan organisasi 

menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan lingkungan kerja yang bermakna 

bagi para anggota yang profesional. Kanter menggambarkan pemberdayaan 

sebagai sebuah kekuatasn listrik. Bila daya telah “menyala”, maka anggota 

memiliki akses ke saluran informasi, dukungan, sumber daya, dan kesempatan 

untuk belajar mengeksplor dan berkembang. Ketika “saluran” atau sumber dari 

daya tersebut tidak tersedia, maka daya akan mati dan tidak ada keefektifan dalam 

bekerja. 

Adanya suatu komponen penting didalam proses pemberdayaan adalah 

adanya kepercayaan. Bila lingkungan kerja adalah memberdayakan dan para 

anggota melihat suatu situasi yang menggambarkan sebuah keadilan, rasa 

menghargai, dan mempercayai, adalah hal yang wajar untuk mengharapkan 

anggota dapat lebih mengalami kepuasan kerja dan berkomitmen dalam 

organisasi. Secara psikologis pemberdayaan ini memungkinkan anggota untuk 

menanggulangi stress kerja, sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan 

pada organisasi. 

Kami simpulkan bahwa pemberdayaan organisasi merupakan suatu sistem 

yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi 

antara komponen satu  dengan komponen yang lainnya guna menciptakan suatu 
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hasil. Adanya input dikatakan sebagai sebuah sebab berinteraksi dengan tujuan 

nya yakni menghasilkan output. Pemberdayaan organisasi sangat berhubungan 

dengan pemberdayaan masyarakat yang merupakan sebuah persepsi 

pembangunan ekonomi yang meliputi nilai - nilai sosial. Pemberdayaan artinya 

membuat sesuatu menjadi bernyawa atau mempunyai kekuatan. 

Pemberdayaan organisasi dapat diukur melalui : 

➢ Ada tidaknya perangkat peraturan, perangkat budaya, perangkat 

kebijaksanaan, dan norma – norma kehidupan dalam organisasi 

➢ Ada tidaknya lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang 

mempengaruhi sistem pemberdayaan organisasi 

➢ Ada tidaknya data, informasi, dan bahan – bahan lainnya yang diproses 

untuk menciptakan pemberdayaan organisasi 

➢ Ada tidaknya suatu tipe budaya yang dapat menumbuhkan pemberdayaan 

organisasi 

➢ Ada tidaknya kontribusi anggota organisasi untuk menciptakan 

pemberdayaan, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. 

➢ Ada tidaknya motivasi pemberdayaan organisasi yang bersifat positif. 

Proses Komponen Terhadap Sistem Pemberdayaan Anggota Organisasi, 

meliputi : 

➢ Kegiatan proses yang membutuhkan perangkat lunak (software), terutama 

kemampuan diagnosis dengan menggunakan pengetahuan, keilmuan, dan 

keterampilan. 

➢ Kegiatan proses yang membutuhkan perangkat keras (hardware), terutama 

yang berhubungan dengan tenaga fisik. Komponen proses ini diolah dari 

komponen input sebagai materialnya, sedangkan instrumental dan 

environmental hanya berfungsi sebagai alat peninjau dan alat pelengkap 

dalam kegiatan proses pemberdayaan anggota didalam sebuah organisasi. 
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Dorongan dalam pemberdayaan anggota organisasi ini untuk kelangsungan 

kehidupan terdiri atas dorongan pemberdayaan anggota organisasi yang bersifat 

positif dan dorongan pemberdayaan anggota organisasi yang bersifat negatif. 

Dorongan pemberdayaan organisasi yang bersifat positif adalah sebuah dukungan 

yang muncul dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan suatu kegiatan 

atau tindakan yang disebabkan adanya desakan keinginan dan kebutuhan untuk 

berprestasi dalam mengabdikan dirinya pada organisasi tersebut. Keberhasilan 

dalam menciptakan suatu kepuasan organisasi terhadap hasil kerja yang 

disumbangkan menggambarkan suatu keberdayaan yang dapat dicapai oleh 

anggota organisasi yang bersangkutan. Dorongan pemberdayaan anggota 

organisasi yang bersifat negatif adalah keberdayaan yang dimiliki oleh anggota 

organisasi yang bersangkutan yang bukan bersumber dari potensi yang dimiliki 

dalam dirinya, tetapi suatu hasil yang dicapai karena adanya tindakan 

ketidakjujuran. Anggota organisasi yang memiliki keberdayaan yang bukan dari 

hasil kemampuannya sendiri senantiasa diselimuti keraguan dan ketakutan dalam 

melakukan sebuah tindakan. 

 Pemberdayaan anggota yang dilakukan tetap dikaitkan dengan sosok peran 

pemimpin. Hal ini diperlukan karena sebuah potensi yang dimiliki setiap anggota 

sangat spesifik dan unik antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu 

diketahui berbagai startegi tertentu dalam upaya pemberdayaan para anggota 

didalam organisasi ini. 

Strategi Pemberdayaan Anggota Organisasi, meliputi : 

a) Pembinaan dan Konseling 

Pembinaan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan 

sebuah organisasi ketika ada anggota yang mengalami masalah kerja 

karena keterbatasan pemahaman mereka akan pekerjaan tersebut atau 

karena ada permasalahan pribadi. Strategi ini bisa menjadi sangat penting 

agar anggota memiliki rasa kedekatan dengan sebuah organisasi. Di lain 



49 
 

sisi coaching dan counseling juga berperan agar semua anggota memiliki 

pandangan yang sama tentang tujuan bersama dalam organisasi. 

b) Beri Ruang untuk Berkreatifitas 

Seorang anggota tidak hanya ingin bekerja sesuai arahan layaknya robot. 

Mereka juga ingin berkembang dengan kebebasan berpikir dan 

berpendapat. Hal inilah yang harusnya dipahami pimpinan organisasi 

dalam mengambil kebijakan serta mewujudkan ruang untuk berkreasi 

menjadi bagian penting dalam strategi pemberdayaan anggota didalam 

sebuah organisasi. Sebuah organisasi dapat menjadikan anggotanya terlibat 

langsung dengan pekerjaan, seperti mengidentifikasi masalah dan 

memikirkan strategi atau solusi penyelesaiannya. Dengan ini merupakan 

bentuk kebebasan yang diberikan organisasi akan ide-ide dan pemikiran 

yang dimiliki setiap anggota untuk disampaikan secara langsung. 

c) Bangun Kepercayaan 

Strategi pemberdayaan berikutnya adalah dengan mendorong kepercayaan 

terhadap anggota yang berada dalam organisasi. Rasa saling percaya ini 

sangat penting bagi pemberdayaan anggota karena akan terciptanya sistem 

organisasi yang baik. Anggota tidak perlu merasa takut untuk memberikan 

masukan karena didukung lingkungan yang saling menghargai. Langkah 

ini dapat diwujudkan dengan beberapa strategi seperti hal nya dalam 

memberi kesempatan para anggota untuk ikut berpartisipasi pembuatan 

kebijakan organisasi. 

d) Latih Kepercayaan Diri Anggota Organisasi 

 Sikap saling percaya terhadap kemampuan rekan kerja menjadi salah satu 

cara untuk membangun rasa kepercayaan dalam diri. Delegasikan tugas 

yang penting untuk dikerjakan oleh para anggota agar mereka merasa 

tertantang dan dapat mengeksplor atau berkembang. Memberikan 

tantangan bagi anggota akan memotivasi untuk lebih aktif bertanya dan 

memberdayakan dirinya. Dengan proses langkah-langkah yang benar, hal 
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ini juga berguna akan mengecilnya piramida peluang resign dari para 

anggota organisasi. 

e) Menjaga Kredibilitas 

Selain berproses untuk selalu berkembang, anggota juga memiliki rasa 

kompetisi. Kompetisi ini tentunya dalam pemikiran yang sehat. Untuk itu, 

sebuah organisasi harus bisa menciptakan lingkungan kompetisi yang baik 

dengan tujuan menunjukkan performance dan kredibilitas dari masing-

masing anggota. Kredibilitas yang dimaksud dalam hal ini menyangkut 

bagaimana para pemangku kepentingan didalam organisasi memandang 

sosok anggota adalah sebagai partnernya. Pemimpin juga memberikan 

motivasi untuk adanya sebuah peningkatan target para anggota di semua 

pekerjaannya. Tetapi di sisi lain, para pemimpin harus bisa melakukan 

perubahan untuk meningkatkan kredibilitas individu anggota-anggotanya. 

f) Menanamkan Nilai Akuntabilitas 

Langkah selanjutnya dalam pemberdayaan anggota di organisasi adalah 

dengan melakukan pertanggung jawaban akan kerja yang sudah diberikan 

kepada anggotanya. Hal ini dilakukan dengan menetapkan secara 

transparan peran, standar penilaian, dan tujuan dari setiap pekerjaan yang 

diberikan kepada anggota. Akuntabilitas ini juga melingkupi upaya 

penilaian rutin terhadap kinerja para anggota, adanya beberapa strategi 

dalam membentuk akuntabilitas ini yaitu seperti melakukan training dalam 

penilaian kinerja, memberi tugas yang terukur akan standar penilaiannya, 

melibatkan anggota dalam penentuan standar penilaian tersebut, dan 

menyediakan waktu dalam pemberian feedback. 

g) Komunikasi yang Terbuka 

Strategi terakhir yang tak kalah pentingnya dalam pemberdayaan anggota 

didalam organisasi adalah dengan melakukan komunikasi transparant antara 

pemimpin dan anggotanya. Penting bagi pimpinan organisasi untuk membuka 
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pintu mereka agar setiap anggota bisa menjalin komunikasi yang baik dan saling 

menghargai. Komunikasi yang baik juga dilakukan dalam menyebarkan informasi 

organisasi termasuk kendala atau hambatan apa yang tengah dihadapi bersama. 

7 langkah yang telah terpapar secara jelas dapat dijadikan sebuah metode 

yang akan digunakan atau guna strategi organisasi dalam memberdayakan 

anggotanya. Perlu diperhatikan pula bahwa pemberdayaan ini harus dilakukan 

secara menyeluruh hingga ke tingkat terbawah dari sebuah organisasi. Hal ini 

penting karena kompetensi anggota harus digali dari tingkat terbawah agar 

terciptanya sebuah rotasi yang baik untuk mengisi peluang jabatan strategis di 

masa yang akan datang dengan organisasi jangka panjang. 

Optimalisasi Kapasitas Karyawan Untuk Mencapai Kinerja 

Keberhasilan seorang pengusaha dalam mencapai tujuan bisnisnya, 

sebagian besar tergantung pada SDM yang ada di dalam perusahaannya. Apabila 

setiap karyawan mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka 

perusahaan akan lebih cepat mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki. 

Pengusaha yang mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial antara 

perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staff, dan negoisasi 

diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajemen yang tinggi. Terdapat 

pengusaha yang sering mengeluhkan kalau kinerja karyawannya tidak sesuai 

harapannya. Inginnya diajak “lari” dengan bosnya, namun karyawannya hanya 

bisa berjalan santai saja, akibatnya angka turn-over karyawan sangat tinggi, 

karena karyawan tidak mampu mengimbangi ritme kerja sang atasan. Walau 

karyawan sudah diiming-imingi dengan bonus dan reward yang tinggi, rupanya 

tidak membuat karyawan mau mencapai target yang ditetapkan. Tipe ini adalah 

tipe perusahaan yang gagal menerapkan sistem penilaian kerja. Seringkali 

kebijakan perusahaan terkait penilaian kinerja terlihat sangat subjektif. Atasan 

sering mengatakan bahwa karyawannya adalah asset perusahaannya, namun 
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setelah di interview masing-masing karyawannya, apa yang dikatakan sang bos, 

berbeda yang dirasakan oleh karyawan.  

Setelah penilaian kinerja diberikan ke karyawan, ternyata tidak semakin 

memotivasi, melainkan karyawan semakin tidak puas akan penilaiannya. Apalagi 

dari manajemen sendiri tidak memberikan feedback kepada karyawan 

bersangkutan, kenapa dirinya mendapat penilaian seperti itu. Karyawan yang 

berprestasi pun demikian, tidak ada penghargaan yang diberikan kepadanya. Tiap 

tahun hal ini berulang terus, dimana aspek penilaian kinerja tidak pernah ada 

revisi, dan karyawan tidak diajak diskusi dua arah, bagaimana sebaiknya penilaian 

terhadap dirinya yang pas dan sesuai dengan kondisi kerja di lapangan. Penilaian 

kinerja karyawan yang bagus tidak hanya dilihat dari hasil yang dikerjakannya, 

namun juga dilihat dari proses karyawan tersebut dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil kerja, hasil dari keseluruhan proses 

seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Penilaian kinerja sebaiknya dilakukan 

setahun sekali untuk melihat kualitas karyawan demi membangun perusahaan. 

Penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, 

menilai dan juga mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, 

perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidak-hadiran. 

Yang menjadi fokus adalah mengetahui seberapa produktif kah seorang 

karyawan dan apakah memiliki kinerja yang sama atau lebih efektif pada masa 

yang akan datang, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh manfaat. Pada 

umumnya, dalam membangun kinerja karyawan, perusahaan akan memberi bonus 

pada setiap karyawannya jika mereka mendapat nilai baik dalam melakukan 

tugasnya. Bonus tersebut dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Penilaian kinerja dilakukan antara atasan dengan 

bawahan dan melihat hasil kerja karyawan dalam setahun terakhir. Namun, yang 

paling penting, penilaian kinerja karyawan yang bagus adalah dapat berpikir 

secara rasional, bukan dengan perasaan. Jika menggunakan perasaan, maka 



53 
 

penilaian menjadi tidak efektif. Jangan hanya karena atasan tidak menyukai salah 

satu karyawannya, padahal karyawan tersebut bekerja dengan baik, lalu atasan 

tersebut memberi nilai yang buruk pada karyawannya tersebut. Berikut adalah 

model penilaian kinerja optimal untuk mengetahui seberapa produktif karyawan 

bekerja : 

1) Mengukur Produktivitas Karyawan Secara Kuantitatif 

Penilaian kinerja karyawan yang pertama yaitu dengan mengukur 

kuantitasnya. Anda bisa melihatnya dari seberapa banyak produk yang bisa ia 

hasilkan dalam periode tertentu, misalnya setiap hari ataupun setiap jamnya. Tak 

hanya produk, tapi bisa berupa deadline kerja. Seberapa cekatan seseorang dalam 

menyelesaikan deadline secara tepat waktu juga bisa menunjukkan tingkat 

produktivitasnya. 

2) Feedback 360 Derajat 

Penilaian kinerja karyawan selanjutnya adalah dengan melihat feedback. 

Feedback ini tak hanya terbatas secara dua arah dari atasan dan bawahan, tapi 

melibatkan semua orang yang bekerja sama dengan karyawan tersebut, termasuk 

bawahan. Dari sini Anda bisa melihat bagaimana performa karyawan Anda 

menurut kepala divisi, bawahan, serta orang-orang yang satu tim dengannya. 

Feedback yang Anda dapatkan dari banyak sumber akan membuat hasil evaluasi 

kinerja karyawan Anda semakin akurat. 

3) Layanan yang Diberikan pada Pelanggan 

Contoh penilaian kinerja karyawan yang satu ini biasanya dilakukan oleh 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sistem penilaian kinerjanya dapat 

dilihat dari berapa banyak pelanggan yang sudah ditanganinya, berapa lama waktu 

rata-rata yang ia perlukan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan, hingga berapa 

banyak barang yang kembali. Penilaian ini semua menunjukkan seberapa 

cekatannya karyawan tersebut dalam menghadapipelanggan. Untuk membantu 
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Anda melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan metode ini, mintalah 

feedback dari masing-masing pelanggan tentang kesan mereka terhadap karyawan 

tersebut. 

4) Bagaimana Karyawan Memanfaatkan Waktu Kerjanya 

Adanya jam kosong, misalnya ketika karyawan sudah menyelesaikan 

deadline-nya dan tidak memiliki pekerjaan lain, juga bisa Anda jadikan potensi 

untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Bagaimana cara karyawan tersebut 

memanfaatkan jam kosongnya, apakah mengobrol dengan teman, berselancar di 

media sosial, membaca email dari atasan, atau belajar hal-hal baru. Karyawan 

yang produktif adalah karyawan yang mampu menggunakan jam kerjanya 

semaksimal mungkin dan jika ada waktu senggang, ia akan memanfaatkannya 

untuk mengembangkan kemampuannya. 

5) Antusiasme Karyawan dalam Berkontribusi untuk Perusahaan 

Untuk melakukan metode penilaian kerja ini, berikan karyawan target 

untuk dicapai selama beberapa bulan ke depan. Atau jika dirasa terlalu lama, bisa 

target untuk beberapa minggu ke depan. Dengan metode ini, Anda bisa melihat 

seberapa besar antusiasme karyawan dalam berkontribusi untuk perusahaan. 

Menyelesaikan target dalam waktu yang ditentukan bukan satu-satunya cara 

melihat ini, tetapi lihatlah kualitas barang atau layanan yang dihasilkan. Jika 

karyawan Anda memberikan hasil terbaik, itu artinya ia masih mau berkontribusi 

untuk perusahaan dan siap membuat perusahaan Anda menjadi lebih produktif. 

Penilaian kerja adalah sebuah hal yang wajib untuk dilakukan perusahaan, 

mengingat bahwa karyawan adalah aset penting dalam suatu perusahaan. 

Memiliki karyawan yang baik dan mau memberikan kontribusi yang positif 

adalah impian setiap HR. Sayangnya, beberapa faktor internal di kantor bisa 

menyebabkan perubahan kondisi karyawan. Misalnya jam kerja yang terlalu ketat 

sehingga membuat karyawan merasa jenuh atau pekerjaan monoton yang 
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membuat karyawan merasa bosan. Pada akhirnya, karyawan akan mencari jalan 

untuk mengatasi rasa jenuh tersebut, seperti bermain gadget atau berselancar di 

media sosial. Jika hal itu dilakukan dalam batas waktu yang wajar mungkin bukan 

menjadi masalah, tapi sayangnya ada saja karyawan yang terlalu terlena dengan 

hal-hal semacam itu sehingga membuatnya terdistraksi dari pekerjaan. Hal ini 

dapat menurunkan produktivitas karyawan sehingga akan merugikan perusahaan. 

Jika karyawan tidak dijelaskan dari awal, maka karyawan serasa tidak 

memiliki arah tujuan yang jelas apa yang diharapkan perusahaan atas dirinya. 

Keadaan ini membuat karyawan tidak fokus pada pencapaian melainkan fokus 

pada rutinitas saja. Tidak jelas apa yang akan dicapai dan minim sekali akan 

feedback membuat karyawan jenuh dan tidak enjoy. Terkadang di tengah 

semester / tengah tahun dimana manajemen melakukan evaluasi secara 

menyeluruh dan ditemukan bahwa satu divisi tertentu tidak bisa mencapai 

targetnya, maka sang atasan langsung divisi tersebut barulah memanggil dan 

membuat rencana perbaikan kinerja atas para bawahannya 

Jika perusahaan memberikan sasaran yang jelas dan rencana yang detail 

kepada karyawan, serta sering memberikan feedback atas pencapaiannya, baik 

prestasi positif, maupun teguran karena kurang maksimalnya pencapaian, maka 

karyawan akan paham benar apa yang sebenarnya diharapkan perusahaan atas 

dirinya. Ditambah lagi karyawan tersebut di-challenge oleh perusahaan untuk 

sasaran yang baru, dan diberikan feedback/ pembelajaran secara terus-menerus, 

maka karyawan semakin paham peran vitalnya dan kontribusinya atas kemajuan 

perusahaan. Annual review dilakukan untuk seluruh departemen dan penghargaan 

atas karyawan terbaik di masing-masing divisi pun perlu dilakukan agar 

perusahaan semakin maju, di sisi lain, karyawan semakin happy dan loyalitas 

kerja semakin meningkat. 

Masalahnya, bagaimana cara kita bisa terus membimbing karyawan agar 

mereka terus bisa berprestasi dari waktu demi waktu? Ken Blanchard 
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mengungkapkan teori kepemimpinan yang dikenal dengan “Cycle Theory of 

Leadership” pada tahun 1982 yang bertolak dari siklus kehidupan manusia. 

Menurut penelitian yang mereka temukan bahwa gaya kepemimpinan cenderung 

berbeda-beda dari situasi ke situasi yang lain. Untuk menerapkan gaya 

kepemimpinan yang efektif harus diawali dengan mendiagnosis situasi sebaik-

baiknya. Gaya kepemimpinan situasional cukup menarik di era saat ini,  karena 

pemimpin dengan gaya ini akan selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi organisasi, serta bersifat fleksibel dalam beradaptasi/menyesuaikan 

dengan kematangan bawahan dan lingkungan kerjanya. Hal itu sesuai dengan 

kondisi dan situasi saat ini yang menuntut pemimpin harus bersifat akomodatif 

dan aspiratif terhadap lingkungan kerjanya. 

4 Gaya Kepemimpinan (Leadership Styles) 

Tingkat kesiapan/kematangan individu atau kelompok yang berbeda 

menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Ken Blanchard memilah gaya 

kepemimpinan dalam perilaku kerja dan perilaku hubungan yang harus diterapkan 

terhadap pengikut dengan derajat kesiapan/kematangan tertentu. Perilaku Kerja 

meliputi penggunaan komunikasi satu-arah, pendiktean tugas, dan pemberitahuan 

pada pengikut seputar hal apa saja yang harus mereka lakukan, kapan, dan 

bagaimana melakukannya. Pemimpin yang efektif menggunakan tingkat perilaku 

kerja yang tinggi di sejumlah situasi dan hanya sekedarnya di situasi lain. Perilaku 

hubungan meliputi penggunaan komunikasi dua-arah, mendengar, memotivasi, 

melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan 

dukungan emosional pada mereka. Perilaku hubungan juga diberlakukan secara 

berbeda di aneka situasi. 

Mengembangkan dan Memotivasi Karyawan 

Seorang pemimpin yang baik mengembangkan kompetensi dan komitmen 

dari pengikut sehingga mereka memotivasi diri sendiri daripada bergantung pada 

orang lain untuk diarahkan atau dibimbing. Tingginya kinerja pemimpin 
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menciptakan harapan yang realistis akan tingginya kinerja dari pengikut. 

Sebaliknya rendahnya harapan pemimpin mengakibatkan rendahnya kinerja 

pengikut. Menurut Ken Blanchard empat kombinasi kompetensi dan komitmen 

akan menciptakan tingkat perkembangan seperti yang disebutkan dalam notasi 

dibawah ini: 

D1 — Kompetensi rendah dan komitmen yang tinggi 

D2 — Kompetensi rendah dan komitmen yang rendah 

D3 — Kompetensi tinggi dan komitmen yang rendah 

D4 — Kompetensi tinggi dan komitmen yang tinggi 

Dalam rangka untuk membuat siklus yang efektif, seorang pemimpin perlu 

memotivasi pengikutnya dengan benar. Kategori dari keseluruhan gaya 

kepemimpinan diatas diidentifikasi mereka dalam 4 notasi yaitu S1 sampai S4 

yang merupakan kombinasi dari dua perilaku diatas: 

S1: Telling (Pemberitahu) — Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

rendah (D1). Ini menekankan perilaku tugas tinggi dan perilaku hubungan yang 

terbatas. Gaya kepemimpinan telling(kadang-kadang disebut directing) adalah 

karakteristik gaya kepemimpinan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin 

memberitahu individu atau kelompok soal apa, bagaimana, mengapa, kapan dan 

dimana sebuah pekerjaan dilaksanakan. Pemimpin selalu memberikan instruksi 

yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi pekerjaan secara langsung. 

S2: Selling (Penjual) — Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut moderat 

(D2). Ini menekankan pada jumlah tugas dan perilaku hubungan yang tinggi. Pada 

tahapan gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih memberi arahan namun 

ia menggunakan komunikasi dua arah dan memberi dukungan secara emosional 

terhadap individu atau kelompok guna memotivasi dan rasa percaya diri pengikut. 

Gaya ini muncul kala kompetensi individu atau kelompok meningkat, sehingga 

pemimpin perlu terus menyediakan sikap membimbing akibat individu atau 
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kelompok belum siap mengambil tanggung jawab penuh atas proses dalam 

pekerjaan. 

S3: Participating (Partisipatif) — Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

tinggi dengan motivasi moderat (D3). Ini menekankan pada jumlah tingginya 

perilaku hubungan personal tetapi jumlah perilaku hubungan pekerjaan yang 

rendah. Gaya kepemimpinan pada tahap ini mendorong individu atau kelompok 

untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan dengan 

semangat yang mereka tunjukkan. Gaya ini muncul tatkala pengikut merasa 

percaya diri dalam melakukan pekerjaannya sehingga pemimpin tidak lagi terlalu 

bersikap sebagai pengarah. Pemimpin tetap memelihara komunikasi terbuka, 

tetapi kini melakukannya dengan cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang 

baik serta siap membantu pengikutnya. Tugas seorang pemimpin adalah 

memelihara kualitas hubungan antar individu atau kelompok. 

S4: Delegating (Pendelegasian) — Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

tinggi (D4). Ini menekankan pada kedua sisi yaitu tingginya perilaku kerja dan 

perilaku hubungan dimana gaya kepemimpinan pada tahap ini cenderung 

mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan 

pelaksanaannya. Gaya ini muncul tatkala individu atau kelompok berada pada 

level kompetensi yang tinggi sehubungan dengan pekerjaannya. Gaya ini efektif 

karena pengikut dianggap telah kompeten dan termotivasi penuh untuk 

mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya. Tugas seorang pemimpin 

hanyalah memonitor berlangsungnya sebuah pekerjaan. Dari keempat notasi 

diatas, tidak ada yang bisa disebut teroptimal setiap saat bagi seorang pemimpin. 

Pemimpin yang efektif butuh fleksibitas, dan harus beradaptasi di setiap situasi. 

Prinsip “One Size Fits All” tidak berlaku dalam gaya kepemimpinan, terutama 

menghadapi tingkat kesiapan bawahan yang berbeda. 
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Peningkatan Spiritualitas Kepemimpinan Bisnis 

Malikul Primal Nurachim, Mochamad Akbar Fardana Senjaya, Nidya Yunita 

Setiarini, Nurwayti Nimah, Pande Made Sari Puspa Dewi 

Mahasiswa Magister Manajemen 

 

Pengertian Spiritual Leadership 

Istilah “spiritual” berasal dari bahasa inggris dengan kata dasar “spirit” yang 

memiliki makna antara lain jiwa, roh, semangat, hantu, moral dan tujuan atau 

makna yang hakiki. Sedangkan dalam bahasa arab istilah spiritual terkait dengan 

yang ruhani dan ma’nawi dari segala sesuatu. Kepemimpinan spiritual merupakan 

kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual. 

Tuhan merupakan pemimpin sejati yang mengilhami, mencerahkan, 

membersihkanhati nurani dan memenangkan jiwa hambaNya dengan cara yang 

sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan 

Spiritualitas dijelaskan dan dimasukkan dalam berbagai konsep dan nilai-

nilai seperti: transdental, keseimbangan, kesucian, mencintai dan mementingkan 

kepentingan orang lain, makna dalam hidup, hidup yang selaras dengan alam 

semesta, dan kesadaran ada sesuatu atau seseorang yang lebih dari diri sendiri 

(Tuhan atau energi) yang menyediakan energi dan kebijaksanaan yang 

melampaui aspek materi kehidupan.(Ghani et al.,2013). 

Beberapa definisi tentang spiritualitas dalam manajemen (Mohamed et al., 

2004) yaitu: (1) the basic feeling of being conected with one’s complete self, 

others, and the entire universe (Mitroff& Denton, 1999, p.86) (2) A specific 

form of felling that energizes action (Dehler&Welsh, 1994, p, 19), (3) Secular 

or sacred value aimed at transcendence toward our ultimate value (Harlos, 

2000) . 

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan 

keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam suatu organisasi pemimpin 
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yang baik mampu meningkatkan kinerja para karyawannya, demikian pula 

sebaliknya. Saat ini, kepemimpinan transaksional maupun transformasional yang 

mainstream menekankan pada perilaku dan karakter. Hasil riset tentang teori 

perilaku kepemimpinan oleh Heru Sulistyo (2009), disimpulkan bahwa tidak 

satupun teori kepemimpinan yang menjamin kemungkinan sukses sebagai 

pemimpin. Hal ini disebabkan karena selama ini model-model kepemimpinan 

yang ada masih memandang bahwa hakekat kepemimpinan merupakan amanat 

dari manusia dan bukan suatu amanat dari Tuhan dan juga manusia, bahkan 

kinerja karyawan hanya dipacu dengan pencapaian indikator ekonomi tanpa 

dilandasi dengan nilai-nilai spiritual. Anggota dalam suatu organisasi didorong 

dengan materi dan daya tarik altruistik dengan mengabaikan nilai-nilai 

keteladanan. Konsekuensinya, kinerja yang dicapai semata-mata bertujuan untuk 

tercapainya tujuan organisasi dan bukan tanggung jawab manusia kepada Tuhan. 

Perkembangan konsep kepemimpinan spiritual merupakan konsep 

kepemimpinan universal yang adaptif untuk menjawab tantangan zaman pada era 

abad ke-21 yang syarat dengan perubahan dan tidak terjawab oleh kepemimpinan 

organisasi saat ini. Menurut Heru Sulistyo (2009) Konsep kepemimpinan spiritual 

muncul sebagai sebuah paradigma baru dalam transformasi dan perkembangan 

organisasi yang adaptif untuk menjawab tantangan zaman pada era abad ke-21. 

Kepemimpinan spiritual dipandang mampu menyempurnakan model-model 

kepemimpinan yang sudah ada melalui visi, misi dan perilaku seorang pemimpin 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan 

yang membawa dimensi keduniaan kepada dimensi spiritual (keilahian). Karena 

itu, kepemimpinan spiritual sering disebut juga kepemimpinan yang berdasarkan 

pada etika relijius.  

Menurut Tobroni (2015), konsep kepemimpinan spiritual diyakini sebagai 

solusi terhadap krisis kepemimpinan saat ini, akibatnya semakin menurun nilai-

nilai kemanusiaan sebagai dampak dari adanya ethical malaise dan ethical crisis. 
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Uraian di atas menggambarkan bahwa persoalan spiritualitas semakin diterima 

dalam abad ke-21, sebagaimana dikemukakan oleh para futurolog, seperti 

Aburdene dan Fukuyama sebagai abad nilai (the value age). Spiritualitas terbukti 

menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan individu-individu yang 

memiliki integritas dan akhlaqul karimah yang mampu membangun masyarakat 

Islam mencapai puncak peradaban dan mencapai predikat khaira ummat. Oleh 

karena itu, penerapan kepemimpinan spiritual dalam suatu organisasi/perusahaan 

dapat menginspirasi dan memotivasi sumber daya manusia dalam mencapai visi 

dan budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan kinerja karyawan.  

Dengan kata lain, kepemimpinan spiritual merupakan kepemimpinan yang 

menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai core belief, core values dan filosofi dalam 

perilaku kepemimpinannya. Secara historisitas Islam, model kepemimpinan 

spiritual ini dapat merujuk kepada pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi 

Muhammad SAW yang mampu mengembangkan kepemimpinan paling ideal dan 

sukses dengan sifat-sifatnya yang utama, yaitu siddiq (integrity), amanah (trust), 

dan tabligh (openly, human relation) dan fathanah (working smart). Maka, 

kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang memimpin berdasarkan 

dengan hati dan etika religius, mampu membentuk karakter, integritas dan 

keteladanan. Model kepemimpinannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal semata, melainkan lebih banyak dibimbing oleh faktor internal hati 

nuraninya. Namun demikian, kepemimpinan spiritual bukan berarti 

kepemimpinan yang anti intelektual dan bukan hanya sangat rasional, melainkan 

justru mencerminkan rasionalitas dengan bimbingan hati nurani dan kecerdasan 

spiritual. 
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Karakteristik Spiritual Leadership 

Karakteristik kepemimpinan spiritual menurut Tobroni (2015) adalah 

sebagai berikut: true honesty, fairness, the spirit of pious deed, the hatred of 

formality and organized religion, little talk, hard work and relax, arousing the 

best for our self and others, openess to the change, beloved leaders, think globally 

and act locally, discipline, smart and enthusiastic dan modesty.  

Berikut ini merupakan karakteristik kepemimpinan spiritual berbasis pada 

etika religious, antara lain yaitu : 

1. Kejujuran sejati  

Rahasia sukses pemimpin besar dalam memimpin organisasinya yaitu 

memegang teguh kejujuran. Kejujuran akan senantiasa membawa 

keberhasilan, walaupun terkadang dalam prosesnya mengalami kepahitan. 

Orang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Dengan integritas 

seseorang akan dapat dipercaya. 

2. Fairness 

Pemimpin spiritual akan berlaku adil dalam setiap tindakannya. Baik adil 

terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain. Bagi pemimpin spiritual 

berlaku adil tidak sekedar kewajiban moral religious, melainkan sebuah 

proses dan strategi dalam menjalankan kepemimpinannya. 

3.  Semangat amal shaleh 

Pemimpin spiritual dalam menjalankan organisasinya akan memberikan 

kontribusi, amal shaleh bagi lembaga dan orang yang dipimpinnya. 

Pemimpin yang spiritual rela berkorban demi kepentingan organisasi dan 

orang didalamnya. 

4.  Membenci formalitas dan organized religion 

Pemimpin spiritual akan lebih mengedepankan tindakan yang genuine dan 

substantif. Pemimpin spiritual akan merasa puas ketika mampu 

memberdayakan, memampukan, mencerahkan dan membebaskan orang 

dan lembaga yang dipimpinnya 
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5. Sedikit bicara banyak kerja dan santai 

Pemimpin spiritual adalah pemimpin yang sedikit bicara banyak bekerja. 

Pemimpin spiritual akan merasa takut ketika bicara banyak dan tidak 

berguna. Karena banyak bicara cenderung menimbulkn banyak. Dengan 

prinsip tersebut pemimpin akan menghargai waktu dan sumber daya 

sehingga dapat bekerja secara efektif. 

6. Membangkitkan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain 

Pemimpin spiritual akan berupaya mengenali jati dirinya dan orang lain. 

Dengan mengenali jati diri maka pemimpin dapat membangkitkan segala 

potensinya dan bersikap secara arif dalam segala situasi. 

7. Keterbukaan menerima perubahan  

Pemimpin spiritual senang dengan adanya perubahan karena sadar 

perannya sebagai pemimpin adalah untuk membawa perubahan pada 

organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. 

Karakteristik Spiritual Leadership menurut Percy (2003) dalam bukunya 

Going Deep Exploring Spritually in Life and Leadership kepemimpinan yaitu : 

a. 30% pertama adalah Brain trust 

Spiritual leader, menghabiskan 30% waktunya untuk berfikir. Ia 

memercayai dan mengembangkan kemampuan otaknya. Dia mendasarkan 

setiap pengambilan putusan berdasarkan logika atau pemikiran 

b. 30% kedua adalah Komunikasi 

Spritual leader menghabiskan 2,5 jam sehari untuk memastikan bahwa 

komunikasi di dalam dan di luar organisasi berjalan dengan efektif. 

Komunikasi dipandang merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam 

organisasi, perhatian terhadap masukan dari bawahan sebagai wujud 

aspirasi yang menimbulkan perasaan pada bawahan bahwa mereka 

diperhatikan. Pemimpin Spiritual juga memperhatikan komunikasi diluar 

organisasi selalu mengikuti berita terbaru yang berkaitan dengan 

organisasi. 20% pertama untuk mentoring dan perencaaan, spiritual leader 
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mengalokasikan 1,5 jam perhari untuk konsultasi internal, pendampingan, 

mentoring/pelatihan dan perencanaan. 

c. 20% terakhir adalah Operasional 

Spiritual leader, mengalokasikan 20% waktunya untuk 

membaca/memahami laporan administasi/keuangan perusahaan. Ia paham 

bagaimana kegiatan proses produksi berjalan dengan baik. Dia sangat 

mengerti kondisi organisasi yang dia pimpin. 

Pemimpin spiritual berkeyakinan bahwa lembaga yang dipimpinnya 

merupakan sarana untuk berdedikasi kehadirat Allah SWT, sehingga ia rela 

berkorban demi kepentingan lembaga dan orang didalamnya. 

1. Pemimpin yang dicintai 

Bagi pemimpin spiritual cinta kasih merupakan roh organisasi. Cinta kasih 

dalam hal ini adalah cinta kasih yang memberdayakan, bukan semata-mata 

bersifat perorangan melainkan cinta kasih structural yaitu cinta terhadap 

ribuan orang yang dipimpinnya. 

2. Visioner tetapi fokus pada persoalan didepan mata 

Pemimpin spiritual memiliki visi jauh kedepan tanpa melupakan keadaan 

organisasi yang ada didepan mata. Ia mampu membangkitkan dan 

mengarahkan anggotanya untuk bersama-sama mencapaivisinya. 

3. Doing the right thing 

Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan etis. Pemimpin spiritual 

tidak hanya sekedar mempengaruhi, menggerakan dan mencapai tujuan 

melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang etis (benar). 

4.  Disiplin tetapi fleksibel dan tetap cerdas dan penuh gairah  

Kedisiplinan pemimpin spiritual tidak didasarkan pada bekerja otoritarian, 

melainkan didasarkan pada komitmen dan kesadaran spiritual. Selain itu, 

pemimpin spiritual mampu mendisiplinkan diri dari tindakan yang kurang 

bermanfaaat. Prinsip tersebut menjadikannya orang yang teguh, cerdas dan 

bergairah. 
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5. Kerendahan hati  

Pemimpin spiritual menyadarisepenuhnya bahwa kedudukan, prestasi, 

pujian dan kehormatan bukan karena dia dan untuk dia, melainkan karena 

Allah dan untuk Allah SWT semata. Ia hanya sebagai perantara untuk 

menyalurkan karunia kepemimpinannya 

Adapun karakteristik dan kepemimpinan spiritual sebagaimana yang 

disampaikan oleh Prof. Dr. Tobroni dalam makalahnya Spiritual Leadership The 

Problem Solver Krisis Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam berikut ini : 

1. Kejujuran sejati 

Rahasia sukses para pemimpin besar dalam mengemban misinya adalah 

memegang teguh kejujuran. 

2. Fairness 

Pemimpin spiritual mengemban misi sosial untuk menegakkan keadilan di 

muka bumi, baik adil terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain 

3. Semangat amal shaleh 

Kepemimpinan spiritual bersikap berbeda, yakni bekerja karena panggilan 

dari hati Nurani yang ditujukan semata-mata untuk mengharap ridho 

Tuhan. 

a) Membenci formalitas dan organized religion 

Seorang pemimpin spiritual membenci formalitas. Tindakan formalitas 

hanya perlu dilakukan untuk memperkokoh makna dari substansi 

tindakan itu sendiri dan dalam rangka merayakan sebuah kesuksesan, 

kemenangan. 

b) Sedikit bicara banyak kerja 

Seorang pemimpin spiritual adalah pemimpin yang sedikit bicara 

banyak kerja. Ia lebih mengedepankan pekerjaan secara efisien dan 

efektif 

c) Membangkitkan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain 
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Sebagaimana dikemukakan di muka, pemimpin spiritual berupaya 

mengenali jati dirinya dengan sebaik-baiknya. Upaya mengenali jati diri 

itu juga dilakukan terhadap orang lain. 

d) Keterbukaan menerima perubahan 

Pemimpin spiritual berbeda dengan pemimpin pada umunmnya. Ia tidak 

benci dengan perubahan dan cinta kemapanan. Pemimpin spiritual 

memiliki rasa hormat bahkan rasa senang dengan perubahan. 

e) Pemimpin yang dicintai 

Cinta kasih bagi pemimpin spiritual bukanlah cinta kasih dalam 

pengertian sempit yang dapat mempengarhui obyektifitas dalam 

pengambilan keputusan dan memperdayakan kinerja Lembaga, tetapi 

cinta kasih yang memberdayakaan, cinta kasih yang tidak semata-mata 

bersifat perorangan, tetapi cinta kasih structural yaitu cinta terhadap 

ribuan orang yang dipimpinnya. 

Salah satu teori kepemimpinan spiritual yang telah berkembang saat ini 

adalah Spiritual Leadership Theory (SLT) yang diperkenalkan oleh Louis W. Fry 

pada tahun 2003 dan dikembangkan lagi pada tahun 2005. Spiritual Leadership 

Theory adalah suatu model kepemimpinan yang menggunakan model motivasi 

intrinsik dengan menggabungkan adanya visi (vision), harapan/keyakinan 

(hope/faith), dan nilai altruism (altruistic love) serta spiritualitas di tempat kerja 

(workplace spirituality), dan kesejahteraan spiritual/ spiritual survival. Spiritual 

Leadership Theory ini telah banyak diterapkan secara universal di berbagai setting 

tempat kerja. 

Louis W. Fry mendefinisikan spiritual leadership sebagai berikut: “The 

values, attitudes, and behaviors required to intrinsically motivate one’s self and 

others in order to have a sense of spiritual survival through calling and 

membershipi.e., they experience meaning in their lives, have a sense of making a 

difference, and feel understood and appreciated”. 
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Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kepemimpinan spiritual 

merupakan sebuah nilai, sikap dan perilaku pemimpin yang diperlukan dalam 

upaya memotivasi diri sendiri maupun orang lain melalui calling (perasaan 

memiliki makna) dan membership (perasaan dihargai dan dimengerti) sehingga 

terbentuk perasaan sejahtera secara spiritual. Oleh karena itu, kepemimpinan 

spiritual ini bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi para karyawan 

melalui penciptaan visi dan budaya yang didasarkan pada nilai-nilai altruistik 

untuk menghasilkan para tenaga kerja yang memiliki komitmen organisasi dan 

produktivitas. 

Nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan mampu memotivasi dan 

menginspirasi para karyawan dalam membangun visi dan budaya organisasi serta 

menciptakan komitmen karyawan terhadap organisasi, yang pada akhirnya juga 

berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan kinerja karyawan.  

 

Strategi Menanamkan Nila-Nilai Spiritualitas Kepada Pegawai 

Fry (2003, 2005) menjelaskan bahwa spiritual leadership sebagai nilai-

nilai, sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk memotivasi intrinsik diri 

seseorang dan orang lain sehingga memiliki rasa kesejahteraan spiritualitas 

(spiritual well-being) melalui calling dan membership, hal ini memerlukan (1) 

penciptaan visi di mana anggota organisasi (pemimpin dan pengikut) merasakan 

keterpanggilan (calling) dalam kehidupan, memiliki makna dan tujuan, dan 

membuat sebuah perbedaan, (2) penetapan budaya organisasi sosial yang 

didasarkan pada nilai-nilai yang mementingkan kepentingan orang lain (altruistic 

love) di mana pemimpin dan pengikut memiliki rasa keanggotaan (membership), 

merasa dipahami dan dihargai, memiliki kepedulian, perhatian dan penghargaan 

untuk diri sendiri dan orang lain. 

Fry (2003), menyatakan bahwa teori-teori kepemimpinan sebelumnya 

telah mengambil pusat perhatian pada satu atau lebih banyak aspek dari unsur-

unsur fisik, mental atau interaksi emosional manusia dalam organisasi dan 
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diabaikannya komponen spiritualitas. Dia juga berpendapat bahwa spiritual 

leadership theory merupakan tanggapan terhadap panggilan untuk kepemimpinan 

yang lebih holistik yang membantu mengintegrasikan empat bidang mendasar, 

yang mendefinisikan esensi/inti dari keberadaan manusia pada tempat kerja yaitu 

; tubuh (physical), pikiran (mind ; logis/pemikiran rasional), hati (heart ; 

emotions, feelings dan spirit). 

Fairholm (1997, 1998) dan Fry (2003), merupakan peneliti yang pertama 

mengusulkan spiritual leadership model. 

1. Spiritual Leadership Model dari Fairholm 

Fairholm menjelaskan spiritual leadership model menggunakan tiga kategori 

yaitu: spiritual leadership tasks (tugas kepemimpinan spiritualitas), spiritual 

leadership process technologies (teknologi proses kepemimpinan spiritualitas) 

dan prime leadership goal (tujuan utama kepemimpinan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Spiritual Leadership Model dari Fairholm,  

Model ini mengakui orang secara keseluruhan, yang berarti bahwa orang yang 

bekerja memiliki kualitas kemanusiaan, tidak hanya keterampilan, pengetahuan, 

dan kemampuan yang dibutuhkan pada perusahaan. Fairholm menegaskan bahwa 

model di atas memperlihatkan pola dinamis hubungan dari tugas kepemimpinan 

spiritualitas, proses dan tujuan utama. 

Tiga tugas kepemimpinan spiritualitas terdiri atas :  

Vission Setting 

Serventhood 

Task Competence 

- Building 

Community 

- Setting a Higher 

moral Standar 

- Wholeness 

- Stewardship 

Continuous 

Improvemen 
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1) Penetapan visi 

Merupakan bentuk rasa dan janji. Salah satu tugas utama dari seorang 

pemimpin, adalah menciptakan makna dan tujuan. Pekerja merasa 

terhubung dengan misi organisasi melalui perasaan terhubung pada 

pribadi, dengan tingkatan yang mendalam. 

2) Pelayanan (kepemimpinan melayani). 

Pemimpin memimpin, karena mereka memilih untuk melayani yang lain. 

Seorang pemimpin tidak dapat mengerjakan seluruh pekerjaan dalam 

organisasi. Karena itu mereka harus mendelegasikan pekerjaan kepada 

orang lain. Pemimpin menjadi pelayan bagi pengikutnya, menyediakan 

informasi, waktu, perhatian, materi, dan sumber daya yang lain yang 

dibutuhkan untuk kesuksesan, serta pemanfaatan yang lebih tinggi dalam 

perusahaan, yang memberikan makna dalam bekerja. 

3) Kompetensi tugas. 

Kompetensi dalam empat macam tugas yaitu: mengajar (teaching), 

kepercayaan (trusting), menginspirasi (inspiring) dan menguasai ilmu 

pengetahuan (acquiring knowledge) tentang pekerjaan yang aktual. Tugas 

tim atau kelompok adalah vital dalam kepemimpinan. Pemimpin adalah 

seorang guru dengan keyakinan dan kepercayaan. 

Proses teknologi kepemimpinan spiritualitas (spiritual leadership process 

technologies) meliputi: membangun komunitas dengan kelompok dan rasa 

spiritualitas pribadi secara utuh pada pemimpin dan yang dipimpin, hidup dengan 

standar moral yang lebih tinggi, bertanya kepada orang lain untuk membagikan 

standar ini, dan menjalankan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder). 

Komponen proses teknologi kepemimpinan spiritualitas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Membangun komunitas (building community) 
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Kepemimpinan berbasiskan spiritualitas menciptakan keharmonisan dari 

sebuah keberagaman, kadang-kadang beroposisi/bertentangan, sistem, 

organisasi, dan faksi-faksi manusia. Manusia mengupayakan kebebasan 

yang dimiliki untuk komunitas. Spiritual leadership mengakui kebutuhan 

yang simultan, bebas bertindak dan menjadi bagian sebuah kelompok. 

2) Keutuhan (wholeness) 

Pemimpin spiritual meniktiberatkan pada orang secara utuh. Orang 

datang ke tempat kerja secara utuh dalam pikirannya, emosinya, mental, 

fisik, dan dimensi spiritualitas, tidak hanya keterampilan khusus yang 

dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. 

3) Menetapkan standar moral yang lebih tinggi (setting a higher moral 

standard) 

Spiritual leadership bergerak naik pada tingkat hubungan anggota dan 

menetapkan standar tinggi untuk keunggulan kelompok. Seorang 

pemimpin adalah sebuah model kekuatan moral dari pengikut, serta 

merupakan karakter dari perusahaan. Mereka mempertimbangkan 

konsekuensi alami dan logis dari keputusan mereka, dan tindakan 

didasarkan pada kehidupan dan karir serta keuntungan, dan secara alami, 

dunia akan terang yang merupakan dampak keputusan jangka panjang 

mereka, daripada melihat situasi langsung yang berfokus pada 

keuntungan jangka pendek. 

4) Pelayanan (stewardship) 

Pemimpin mengetahui bahwa kepemimpinan mereka berlangsung dalam 

jangka waktu terbatas. Pemimpin berbagi kekuasaan dengan pengikut 

untuk memastikan keberhasilan kelompok. Pemimpin adalah pelayan 

nilai, penjaga kebajikan. 

Tujuan utama spiritual leadership adalah untuk mengembangkan budaya 

yang mendukung kemajuan terus-menerus, dan perbaikan dalam pelayanan 

pelanggan, melalui pemenuhan pergeseran budaya. Pemimpin berusaha 
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membebaskan yang terbaik pada orang, dan hubungan yang terbaik untuk diri 

orang yang lebih tinggi serta mencari kedamaian batin bagi diri dan orang lain. 

Pemimpin dapat mempengaruhi upaya pengikut untuk keberhasilan dengan 

meningkatkan harapan pemimpin dari pengikutnya. 

Fairholm mengusulkan delapan kategori spiritual leadership, seperti dalam 

tabel berikut ini :  

Tabel 1 

Elemen dan Karakteristik Kepemimpinan Spiritual 

Golongan  Karakteristik  Elemen 

Spiritualitas  

Kepemimpinan adalah proses 

hidup dengan nilai pribadi 

yang dipegang teguh, 

menghormati kekuatan atau 

kehadiran yang lebih besar 

dari diri sendiri. 

Semangat perusahaan, 

emosi, semangat 

nonsektarian, hubungan, 

suci, kebenaran 

Perbaikan terus-

menerus 

Pemimpin membantu orang 

lain mengekspresikan potensi 

tertinggi mereka 

Kapasitas, kesehatan 

organisasi 

Masyarakat  

Pemimpin berhubungan 

dengan organisasi sebagai 

akommunity 

Upacara, budaya, kesatuan, 

keutuhan 

Pelayanan  

Kepemimpinan adalah ide 

kolektif; Dengan berbagi 

sama semua kekuatan bahwa 

pengikut menjadi satu, 

bersatu di sekitar visi 

pemimpin. 

Tim, Wali Amanat 



74 
 

Moral yang lebih 

tinggi 

standar 

Pemimpin menetapkan 

standar untuk keunggulan 

bagi kelompok 

Afirmasi positif, etika, hati, 

integritas, 

Cinta, kehadiran, makna, 

moral 

Pengaturan visi  
Pembuatan akal, pembuatan 

perjanjian  
Nilai, keadaan pikiran 

Hamba  

Para pemimpin adalah yang 

pertama adalah seorang 

hamba, seorang bos.  

Pembebasan 

Kompetensi  
Pemimpin menunjukkan 

kompetensi spiritual 

Keseimbangan, kredibilitas, 

kepercayaan, kekuasaan. 

Sumber : Fairholm (1997, 1998) 

 

 

2. Spiritual Leadership Model dari Fry 

Dimensi spiritual leadership (Fry et al.,2011) dan proses dari pemuasan 

kebutuhan spiritualitas untuk kesejahteraan spiritualitas dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritual Leadership      Spiritual Well-being 

Gambar 2 Kausalitas Spiritual Leadership Model dari Fry et al.,(2011) 

 

 

Organization 

Commitment 

Membership 

Calling 
 

Vision 

Hope/Faith 

Altriustuc Love 
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Menurut Fry (2003), tujuan spiritual leadership adalah untuk memasuki 

kebutuhan mendasar kesejahteraan rohani dari pemimpin dan pengikutnya 

sehingga mereka menjadi lebih memiliki komitmen dalam organisasi dan 

produktif. Nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan mampu memotivasi dan 

menginspirasi para karyawan dalam membangun visi dan budaya organisasi serta 

menciptakan komitmen karyawan terhadap organisasi, yang pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

 

Dimensi Spiritual Leadership 

Hill et al.(2013) menyatakan sampai saat ini teori yang paling maju dan diuji 

dari spiritualitas adalah yang diusulkan oleh Fry (2003, 2005, 2011). Di mana 

kualitas spiritual leadership yang diusulkan Fry terdiri atas tiga dimensi yaitu: 

vision, altruistic love dan faith/hope. Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. 

2012; Bodla dan Ali 2012; Mansor et al.,2013 juga mengadopsi dimensi spiritual 

leadership dari Fry. Fry menjelaskan bahwa kualitas dari spiritual leadership 

dibentuk oleh tiga dimensi yaitu: vision, altruistic love dan hope/faith.  

Tabel 2 

Qualities of Spiritual Leadership 

 

Vision  Altruistic love  Hope/faith 

- Broad appeal to key 

stakeholder 

 - Defines the 

destination and journey 

- Reflects high ideals 

- Encourage hope/faith 

- Establishes a standard 

of excellence 

- Forgiveness 

- Kindness 

- Integrity 

- Empathy/compassion 

- Honesty 

- Patience 

- Courage 

- Trust/loyalty 

- Endurance 

- Perseverance 

- Do what it 

takes 

- Strech goals 

- Expectation of 

reward/victory 
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- Humility 

Sumber : Fry (2003, 2005) 

 

1. Visi (vision) 

Visi mengacu pada gambaran masa depan dengan beberapa 

komentar implisit maupun ekplisit tentang mengapa orang harus berusaha 

untuk menciptakan masa depan. Fry (2003) mengatakan bahwa visi 

merupakan tiga fungsi penting dalam menjelaskan arah umum perubahan, 

menyederhanakan ratusan atau ribuan keputusan yang lebih rinci, 

membantu dengan cepat dan efisien, mengkoordinasikan tindakan banyak 

orang yang berbeda. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan visi 

dan nilai yang sama di semua tingkatan organisasi, melalui pilihan yang 

berkaitan dengan visi, tujuan, misi, dan strategi, serta pelaksanaannya. 

Visi mendefinikan perjalanan yang luas dan membantu gerak 

organisasi menuju masa depan yang diinginkannya. Visi berperan dalam 

memberikan orang energi, memberikan makna dalam bekerja, dan 

mengumpulkan komitmen. Empat indikator visi yang terdiri atas (1) 

pemahaman terhadap visi, (2) pernyataan visi, (3) inspirasi dari visi, dan 

(4) visi yang jelas, menghasilkan rasa keterpanggilan, yang merupakan 

bagian dari kesejahteraan spiritualitas (spiritual well-being), memberikan 

suatu rasa yang berbeda, serta hidup yang dirasakan selama ini memiliki 

arti. Visi mencerminkan tujuan organisasi (alasan keberadaannya) dan misi. 

Misi, mendefinikannilai-nilai inti organisasi. Selanjutnya visi ini 

membentuk dasar untuk berhubungan dengan, dan memenuhi serta 

melampaui harapan pemangku kepentingan (pelanggan, karyawan, 

pemerintah, lembaga regulasi).  

 

2. Kepentingan Umum di atas Kepentingan Pribadi (altruistic love) 
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Fry (2003) mendefinisikan altruistic love dalam spiritual leadership 

sebagai rasa keutuhan, harmonis dan pembentuk kesejahteraan melalui 

kepedulian, perhatian, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Spiritual 

leadership memerlukan pengembangan sosial/budaya organisasi berdasarkan 

altruistic love. Budaya terdiri atas kumpulan nilai-nilai kunci, asumsi, 

pemahaman, dan cara-cara berpikir yang dianggap sebagai hak dan dibagi oleh 

anggota organisasi (Schein dalam Jeon, 2011). Altruistic love, digunakan sebagai 

sinonim dengan amal (charity), dimanifestasikan melalui tanpa syarat 

(unconditional), tidak egois (unselfish), setia (loyal), dan baik hati (benevolent 

care), perhatian (concern) dan penghargaan untuk diri dan orang lain 

(appreciation for self and others) (Fry 2003, 2008). Nilai-nilai altruistic love 

termasuk pengampunan (forgiveness), penerimaan (acceptance), rasa 

syukur(gratitude), kebaikan (kindness), integritas (integrity), empati/kasih sayang 

(empathy/compassion), kejujuran (honesty), kesabaran (patience), keberanian 

(courage), kepercayaan/loyalitas (trust/loyalty), kerendahan hati (humility). 

Fry (2003) mengatakan bahwa cinta tidak hanya bentuk dasar untuk 

mengatasi dan menghilangkan ketakutan, tetapi juga dasar untuk semua 

penyembuhan emosi. Selanjutnya ia menyarankan kepedulian dan perhatian bagi 

diri dan orang lain menghilangkan ketakutan dan kekuatiran, kemarahan, dan 

kecemburuan, kegagalan dan rasa bersalah, dan menyediakan dasar untuk 

kesejahteraan, akhirnya menghasilkan loyalitas dan komitmen untuk organisasi. 

Demikian juga pemimpin dan pengikut membangun budaya dan sistem etika yang 

mewujudkan nilai-nilai altruistic love, di mana anggota kelompok ditantang untuk 

bertahan, ulet, melakukan apa yang diperlukan, dan mengejar keunggulan dengan 

melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuan yang menantang melalui harapan 

(hope) dan iman (faith) dalam visi. 

Pemimpin dan pengikut menunjukkan ; kepedulian, (2) bekerja sesuai 

dengan yang dibicarakan, (3) jujur, (4) percaya dan setia, (5) keberanian dan, (6) 

penuh perhatian yang merupakan indikator dari altruistic love menimbulkan 
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pengalamam rasa keanggotaan (experience a sense of membership) bagian dari 

kesejahteraan spiritualitas (spiritual wellbeing), yang memberikan satu kesadaran 

yang dipahami dan dihargai. (Fry, 2003, 2005). 

3. Iman/Harapan (faith/hope). 

Iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan 

keyakinan hal yang tidak terlihat. Fry (2003) mendefinisikan iman sebagai 

yang lebih dari harapan atau harapan sesuatu yang diinginkan, dan itu adalah 

keyakinan bahwa sesuatu terbukti dengan bukti fisik adalah benar. Dia 

menjelaskan bahwa harapan adalah keinginan yang membawa harapan 

pemenuhan, sementara iman menambah jaminan untuk berharap. Iman adalah 

lebih dari hanya berharap untuk sesuatu. Dengan kata lain, iman didasarkan 

pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mengungkapkan kepastian yang 

mutlak dan percaya bahwa apa yang diinginkan dan diharapkan akan terjadi. 

Orang yang memiliki iman/harapan dengan indikator; (1) memiliki keyakinan, 

(2) melaksanakan keyakinan, (3) gigih ,melakukan usaha yang lebih, dan (4) 

tujuan yang menantang dalam visinya akan bersemangat dalam menghadapi 

hambatan, menanggung kesulitan dan penderitaan dalam mencapai tujuan 

mereka. Dengan demikian iman/harapan adalah sumber keyakinan bahwa visi 

dan misi suatu organisasi akan dicapai. 

Fry (2003) menyarankan hipotesis hubungan antara harapan/iman, visi dan 

keterpanggilan (calling) sebagai berikut: “melakukan apa yang diperlukan, 

melalui iman secara jelas, visi yang efektif menghasilkan rasa keterpanggilan 

sense of calling) bagian dari kesejahteraan spiritualitas (spiritual well-being) yang 

memberikan satu rasa membuat perbedaan (sense of making) dan karena itu 

bahwa hidupnya selama ini memiliki arti. Harapan/iman menambahkan 

keyakinan, kepercayaan, dan aksi untuk pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai 

visi.”Spiritual leadership berusaha untuk memastikan adanya harapan/iman 

dalam visi organisasi, menjaga pengikut melihat ke depan untuk masa depan. Fry 

memperpanjang teori spiritual leadership dengan mengekplorasi konsep 
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kesehatan manusia, kesejahteraan psikologi, kepuasan hidup, dan psikologi 

positif sebagai konsep-konsep yang telah dibahas dalam literatur sejak tahun 

2005. Dia hanya merubah istilah survival spiritual ke spiritual well-being. 

Spiritual well-being (kesejahteraan spiritualitas) adalah wilayah yang dirasakan 

sendiri, sejauh mana orang merasakan arah dan tujuan. Oleh karena itu 

kesejahteraan spiritualitas dapat dianggap sebagai refleksi psikologi, seberapa 

banyak kesehatan rohani yang dirasakan seseorang. Dalam hal kesejahteraan 

spiritualitas, Fry (2008) mengusulkan bahwa mereka yang menjalankan spiritual 

leadership pada dirinya akan memperoleh skor tinggi pada kepuasan hidupnya. 

Selanjutnya mereka akan: (1) berpengalaman lebih besar pada kesejahteraan 

psikologi, (2) Kalaupun ada masalah, namun hanya sedikit masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kesehatan fisik dalam hal beban alostatik (allostatic load; 

seperti penyakit kardiovaskuler, gangguan kognitif, penurunan fungsi fisik, dan 

kematian). 

Spiritual leadership yang dibentuk oleh dimensi vision, altruistic love dan 

faith/hope mempengaruhi calling dan membership, selanjutnya calling dan 

membership mempengaruhi komitmen organisasional. Penelitian Fry et al.(2011) 

menemukan bahwa : (1) hubungan spiritual leadership ke calling dan 

membership keduanya positif dan signifikan, (2) calling dan membership 

memediasi penuh hubungan antara spiritual leadership dengan komitmen 

organisasional. Calling merujuk pada pengalaman transenden atau bagaimana 

membuat sesuatu yang berbeda melalui pelayanan kepada orang lain, serta 

kehidupan yang lebih berarti. Karakteristik pokok dan nilai-nilai pemimpin yang 

dikagumi oleh pengikutnya dan yang memberikan kredibilitas pada pemimpin 

dalam memotivasi orang untuk melakukan dan memuaskan kebutuhan dasar 

manusia. Membership merupakan perasaan, keyakinan dan satu harapan yang 

cocok dalam suatu kelompok dan memiliki tempat didalamnya, memilik perasaan 

diterim oleh kelompok dan kesediaan berkorban untuk kelompok. Selain 

memediasi pengaruh spiritual leadership dengan komitmen organisasional, 
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calling dan membership diduga juga berpengaruh langsung terhadap kinerja 

organisasi. Kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai 

tujuan dan sasarannya dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan 

efektif. Sedangkan, Komitmen organisasional merupakan sebuah stabilitas dan 

kekuatan psikologi yang mengikat individu dalam proses aksi yang relevan 

dengan target organisasi, dan ini merupakan bentuk loyalitas untuk organisasi.  
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