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Kepemimpinan bisnis akan selalu dibutuhkan oleh berb-
agai macam organisasi. Perubahan bisnis yang cepat 
disertai fleksbilitas kebutuhan masyarakat. Bisnis akan 
selalu berubah sesuai tuntutan zaman. Ekspektasi 

kepemimpinan adalah mampu mendorong seluruh komponen yang 
ada untuk mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi harus 
didukung dengan perspektif kepemimpinan bisnis sesuai kebutu-
han pasar. Pemimpin bisnis harus memahami perkembangan pasar, 
mampu memotivasi pegawai, mengelola konflik, dan meningkatkan 
aspek spiritualitas dalam lingkungan kerja. Perspektik pemimpin 
dalam memandang dirinya sendiri sebagai individu dan manusia 
biasa. Berbagai macam sudut pandang dibahas secara komprehensif 
melalui bab yang ada di buku ini. 

Buku ini hadir sebagai luaran perkuliahan Kepemimpinan dan 
Etika Bisnis. Peran keseimbangan dosen dan mahasiswa dalam 
melihat perspektif kepemimpinan bisnis menjadi kontekstual dan 
aplikatif. Pemikiran original yang bersumber dari berbagai macam 
referensi menjadi sebuah tulisan yang menarik untuk dipahami da-
lam pengelolaan organisasi & sumber daya manusia. Pemimpin me-
miliki fungsi strategis dalam membawa arah organisasi. Bisnis yang 
cepat berubah dengan percepatan digitalisasi menjadi sebuah tan-
tangan energik bagi seorang pemimpin bisnis. Kemampuan komu-
nikasi yang menjadi perantara bawahan, atasan, dan rekan sehing-
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ga akan terjalin efektivitas pesan serta menghasilkan suasana kerja 
yang kondusif. Eksistensi bisnis sangat bergantung kepada visioner 
seorang pemimpin dalam melihat sebuah peluang dan kesempatan. 
Oleh karena itu, book chapter ini akan menjadi sumber referensi 
yang menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kepemimpinan 
bisnis. 

Tulisan ini bersumber dari pemikiran kontekstual dari Dosen 
dan Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis 
Universitas Paramadina. Isi buku ini masih jauh dari kata sempurna. 
Tim penulis berkeinginan untuk mengisi pengembangan teori dan 
perspektik kepemimpinan dari segi pengelolaan organisasi & sum-
ber daya manusia. Semoga tulisan yang disusun ini menjadi bagian 
dari pengembangan keilmuan yang membahas tentang isu terkini 
tentang kepemimpinan. Bisnis membutuhkan sosok pemimpin yang 
memahami kebutuhan organisasi. Saran dan kritik akan menjadi ke-
lengkapan dari isi buku ini. 
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1Filosofi Kepemimpinan Bisnis Pada Konteks Manajemen Perubahan

Filosofi Kepemimpinan Bisnis
Filosofi kepemimpinan tidak bisa dipahami secara harfiah saja 

dan terbatas hanya diskusi tata kelola organisasi. Definisi kepemi-
mpinan harus dipertanggungjawabkan secara moral dan berbasis 
nilai-nilai akademis. Pemimpin harus peka terhadap masalah manu-
sia, lingkungan, psikologis, dan sosial (Lee, 2013). Pemimpin sep-
erti 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 sebuah kompetensi untuk mempengaruhi 
orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya (Balasubramanian, 
2007). Semua tingkah laku diarahkan untuk mencapai tujuan pemi-
mpin. Kedudukan atau posisi kepemimpinan memainkan fungsi 
strategis organisasi. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan 
suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh ses-
eorang 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).

Filosofi Kepemimpinan Bisnis 
Pada Konteks Manajemen 
Perubahan

    Ahmad Azmy – Dosen Magister Manajemen
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Pemimpin bisnis harus memiliki pemahaman yang mendalam 
tentang nilai, dasar, filosofi, dan kontekstualitas sebagai penentuan 
organisasi bisnisnya. Ketidakefektivan pemimpin disebabkan keku-
rangan pengetahuan dan pengalaman. Kesuksesan para pemimpin 
bisnis berasal dari peletakan nilai-nilai filosofi organisasi bisnis. As-
pek kebermanfaatan dan kedalaman perbedaan yang menjadi kesuk-
sesan jangka panjang. Calon pemimpin paling sering gagal karena 
meninggalkan nilai-nilai pembentuk organisasi, karakteristik or-
ganisasi, 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 profe-
sional menunjukkan karakteristik dan kualitas terbaik bagi setiap 
organisasi bisnisnya (Bagheri & Harrison, 2020). Konsep manaje-
men 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 situ-
asi dan kondisi. Empat komponen yang harus dimiliki dalam tata 
implementasi kepemimpinan bisnis (Balasubramanian, 2007). Per-
tama, keputusan tunggal tidak membuat manajemen bersifat kaku 
dan konstan, tetapi memiliki efek yang luar biasa pada efektivitas 
organisasi. Kedua, manajemen bekerja menggunakan tenaga manu-
sia 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 den-
gan cepat dan tidak stabil. Kepemimpinan bisnis harus merespon 
dengan cepat tuntutan pasar baik skala lokal, nasional, dan global. 

Empat karakteristik utama kesuksesan pemimpin bisnis (Ka-
pucu, 2021). Pertama, pemimpin meninggalkan aset dan warisan. 
Ini berarti bahwa organisasi harus hidup lebih lama dibandingkan 
pendiri bisnis. Pemimpin bisnis harus menunjuk penerus yang kom-
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peten dan mampu meneruskan estafet kepemimpinannya di masa 
depan. Kedua, pemimpin memberikan dan mempertahankan mo-
mentum. Tugas seorang pemimpin bisnis memastikan organisasinya 
memiliki momentum terbaik bagi eksistensi jangka panjang. Keti-
ga, 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 ha-
rus mengembangkan, mengekspresikan, dan mempertahankan eti-
ka, nilai, serta perilaku professional. Seorang pemimpin yang melan-
daskan 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 dimili-
ki oleh seorang pemimpin adalah kepercayaan diri, kecerdasan, dan 
penampilan yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan oleh pengikut-
nya. Dasar teori adalah gagasan bahwa pemimpin dilahirkan den-
gan karakteristik yang khas dan lebih bersifat genetik. Para peneliti 
menyimpulkan bahwa banyak ciri kepribadian mempengaruhi efek-
tivitas kepemimpinan bisnis. Teori lima kepribadian yang menjelas-
kan ada 5 komponen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 
yaitu operasi (ekstroversi, energi, kebutuhan akan kekuasaan), ke-
sadaran (ketergantungan, integritas pribadi, kebutuhan untuk ber-
prestasi), keramahan (keceriaan, optimisme, suka menolong, kebu-
tuhan 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 ten-
tang situasi atau masalah akan tergantung pada nilai-nilainya. Nilai 
juga mempengaruhi cara pemimpin berhubungan dengan pengikut-
nya. Terakhir, nilai berdampak pada cara para pemimpin membuat 
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pilihan dan mengimplementasikan tindakan. Edgar Schein, saat 
mendalilkan model pemimpinnya sebagai manajer budaya, menga-
takan bahwa para pemimpin menciptakan, menanamkan, mengem-
bangkan, dan terkadang dengan sengaja mencoba mengubah asumsi 
budaya dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah sikap dan 
motivasi untuk mengkaji dan mengelola budaya. Tahapan yang ber-
beda dari pengembangan organisasi memerlukan jenis manajemen 
budaya yang berbeda dan isu strategis yang berbeda memerlukan 
fokus pada jenis dimensi budaya yang berbeda. Pemimpin mengek-
sternalisasi  ke dalam visi, misi, strategi, struktur organisasi, dan 
lainnya. Ini mengarah pada budaya organisasi. 

Beberapa buku tentang kepemimpinan dan organisasi menge-
mukakan teori bahwa pemimpin individu dengan ide-ide hebat ser-
ingkali tidak berkorelasi dengan perusahaan atau institusi bisnis 
yang dipimpinnya (Daft, 2008). Teori ini didasarkan pada keyakinan 
bahwa organisasi yang bertahan, berkembang, dan tumbuh melam-
paui pemimpin individu adalah karena visi yang menyatukan orang-
orang di dalamnya. Arahan pimpinan yang ingin membangun organ-
isiasi dengan sustainabilitas jangka panjang. Dasar kepemimpinan 
bisnis melalui kegigihan, visioner, mampu membaca masa depan, 
dan menghindari sukbjektivitas atas ketidaksukaan atas dasar keti-
dakcocokan. Para pemimpin bisnis lebih mengutamakan kompeten-
si, skill, dan pengetahuan para pegawainya untuk membangun peru-
sahaan dan teamwork yang solid. Google, Virgin Atlantic, Microsoft, 
Gojek Indonesia, dan beberapa unicorn lainnya sudah membuktikan 
bahwa visioner dan memberikan kesempatan yang sama akan mem-
berikan dampak positif bagi organisasinya.

Seorang pemimpin yang membangun subjektifitas terlalu tinggi 
akan memberikan dampak negative kepada organisasi secara kom-
prehensif. Lingkungan kerja yang tidak kondusif dan tata kelola ber-
dasarkan suka atau tidak suka hanya akan membawa kesengsaraan 
untuk semua anggota organisasi. Pemimpin harus memberikan kes-
empatan yang sama khusus dalam promosi jabatan, pengembangan 
karir, dan sistem reward berbasis hasil kerja. Memanusiakan pega-
wai adalah kewajiban pemimpin agar mereka memberikan dampak 
positif dalam bentuk kualitas kinerja, inovasi bisnis, ide baru un-
tuk pengembangan organisasi, dan produktivitas tinggi. Sifat buruk 
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yang harus dihindari dalam kepemimpinan secara filosofi seperti iri 
hati, kedengkian, dan merasa paling benar. Pemimpin hanyalah ma-
nusia 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 ber-
manfaat jangka panjang. 

Kepemimpinan bisnis dan manajemen adalah dua sistem yang 
berbeda dan saling melengkapi. Pemimpin yang unggul aka keseim-
bangan konsistensi perkataan dan perbuatan. Proses pemahaman 
tradisional tentang fungsi manajemen mengarahkan bahwa kepemi-
mpinan bisnis memiliki urgensi yang tinggi dan kompleksitas sei-
ring peningkatan skala bisnis. Fungsi kepemimpinan adalah mene-
tapkan arah sesuai tujuan organisasi dan penetapan perencanaan & 
anggran. Penyelarasan karyawan yang berkorelasi dengan pengor-
ganisasian, penempatan staff, dan menjadi inspirasi dengan konsep 
leadership by example. Konsep ini mengarahkan bahwa segala tin-
dak-tanduk pemimpin akan menjadi sumber perhatian, perbincan-
gan, dan teladan bagi karyawannya. Integritas tinggi dan konsistensi 
keputusan menjadi indikator yang mudah untuk kesuksesan pemi-
mpin bisnis. Seorang risk-taker dan berjiwa entrepreneurial yang 
menjadi kebutuhan organisasi. Pemimpin bisnis menjadi problem 
solver ketika karyawannya tidak mampu mencari solusi untuk mas-
alah yang kompleks dan beresiko tinggi. 

Kesimpulan dari filosofi kepemimpinan bisnis adalah bagaima-
na konsep ini tidak hanya sekedar teori, tetapi menjadi kontekstual-
itas yang dihadapi oleh organisasi. Kepemimpinan tidak diukur han-
ya dari kehebatan saja, tetapi 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. 



6 Kontekstual Kepemimpinan Bisnis

Konteks  Kepemimpinan Untuk Proses Perubahan Organisasi

Konsep perubahan organisasi adalah tentang luasnya peruba-
han dalam suatu organisasi, dan bukan mengenai perubahan kecil 
seperti mempekerjakan orang baru, modifikasi program, dan kom-
ponen 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 pe-
rubahan organisasi sebagai transformasi organisasi. Istilah ini mem-
berikan 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 pengem-
bangan 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 Gen-
eral Electric dilema dalam melakukan perubahan organisasi. Sebagai 
pemimpin bisnis hanya dua pilihan yaitu melakukan perubahan pros-
es 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 sulit dan perubahan bisa dilakukan melalui efek-
tivitas 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 peru-
bahan dalam suatu organisasi tergantung pada jenis kepemimpinan 
dan manajemen yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. 

Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dari perubah-
an di tempat kerja (Allen et al., 2007). Peran komunikasi memili-
ki peran penting dalam mengelola perubahan (Quirke, 1999). Or-
ganisasi sering tidak menyadari bahwa tanpa komunikasi karyawan 
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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 komuni-
kasi 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 pen-
yampaian informasi. Komunikasi yang bermakna menginformasikan 
dan mendidik karyawan di semua tingkatan dan memotivasi  untuk 
mendukung strategi perubahan. Hal ini penting karena sikap posi-
tif terhadap perubahan sangat penting dalam perencanaan tahapan 
tranformasi organisasi (Kotter, 1996). Ini yang diakibatkan  peno-
lakan terhadap perubahan adalah salah satu hambatan yang paling 
signifikan untuk diatasi. 

Komunikasi yang bermakna membutuhkan tingkat reorientasi 
organisasi kognitif  yaitu pemahaman dan apresiasi terhadap peru-
bahan yang diusulkan (van Vuuren & Elving, 2008). Perlu ada pe-
mahaman 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 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 per-
spektif semua anggota organisasi. 

Inilah penyebab infomasi harus relevan mengandung unsur ke-
pastian dan tidak membawa urusan pribadi. Perubahan organisa-
si diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Proses kolektivitas 
membutuhkan arahan kepemimpinan bisnis. Arah bisnis disertai 
perubahan yang disebabkan tantangan teknologi dan simplifikasi 
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proses bisnis menjadi arus besar yang dihadapi oleh seorang pemi-
mpin. 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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Sosok pemimpin dalam sebuah organisasi memegang peranan 
penting untuk mengkoordinasikan internal dan eksternal juga ten-
tang memberikan contoh positif bagi staf untuk diikuti, dengan 
bersemangat tentang pekerjaan, termotivasi untuk mempelajari hal-
hal baru, dan membantu sesuai kebutuhan baik dalam kegiatan in-
dividu maupun tim.” (Twin, A. 2020). Banyak studi yang mencoba 
merumuskan bagaimana menjadi Kepemimpinan yang efektif seh-
ingga mampu menjadikan organisasi-nya sukses. Dugaan para ahli 
kesuksesan pemimpin ditentukan oleh gaya kepemimpinannya mes-
ki 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 diper-
lukan 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 ide-
al; 2) karisma atributif; 3) motivasi inspirasionall; 4) stimulasi in-
telektual; dan 5) pertimbangan individu (Agbim, 2013).  Sedang-
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kan pemimpin transaksional memiliki sejumlah factor, yakni: 1) 
imbalan kontingen; 2) manajemen aktif dengan pengecualian; dan 
3) manajemen pasif dengan pengecualian (Agbim, 2013).  Kepemi-
mpinan efektif sebagai hasil dari kepemimpinan adaptif mengarah 
pada sosok pemimpin transformasional sehingga berimplikasi pada 
kemampuan 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) pemi-
mpin. Namun hasil dari penelitian awal tidak sesuai dengan kondi-
si 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 karak-
ter yang diharapkan ada dalam sosok pemimpin, yakni: 1) kecer-
dasan; 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 dimen-
si 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. 
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Teori berikutnya adalah teori kontingensi. Dalam 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 ko-
munikasi yang baik serta membangun iklim kerja kondusif (Handy, 
1998). Hal ini merupakan tantangan bagi mereka yang berada pada 
posisi puncak organisasi. Proses pengelolaan organisasi membutuh-
kan Perlakuan berbeda di tiap kondisi.

Dalam pembahasan mengenai kemampuan interpersonal dan 
keterampilan bersosialisasi, pemimpin diharapkan mampu mem-
persuasi karyawannya. Tentu saja usaha ini membutuhkan hubun-
gan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Hubungan ini diban-
gun salah satunya dengan keterampilan menghargai.

“pendekatan pertukaran sosial untuk kepemimpinan mungkin 
yang paling populer dan meresap dalam literatur……hubungan an-
tara pemimpin dan pengikutnya; pemimpin memberikan arahan, 
bimbingan, dan penataan kegiatan kepada kolektif; anggota kolek-
tif pada gilirannya memberikan izin kepada pemimpin untuk mem-
pengaruhi 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 kondi-
si untuk kemudian menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya 
agar organisasi dapat bertahan juga menjadi salah satu syarat  efek-
tivitas organisasi. 

“Pendekatan sistem organisasi, kemudian, menekankan peran 
pemimpin dalam mengoordinasikan dan memelihara keterhubun-
gan sistem dan mempromosikan sistem adaptif terhadap perubahan 
eksternal.” (Zaccaro & Klimoski, 2001)

Dalam hukum kepemimpinan, seorang pemimpin mesti melam-
paui lima level atau tingkatan untuk menjadi pemimpin yang teruji. 
Kelima tingkatan yang dimaksud adalah: 1) posisi (orang mengikuti 
perintah karena posisi mereka sebagai atasan); 2) rela (karyawan 
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mengikuti arahan karena mereka ingin melakukannya, pemimpin 
mulai membangun kepercayaan) ; 3) produksi (pemimpin mulai 
membangun pengaruh dan kredibilitas sehingga makin banyak pro-
duk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi) ; 4) pengembangan 
sumber daya manusia (pemimpin dinyatakan berhasil bukan karena 
kekuatannya tetapi lebih karena kemampuannya untuk menggerak-
kan orang lain); dan 5) Puncak (mengembangkan organisasi) (MAx-
well, 1976). Tingkatan ini dibuat karena pada dasarnya kepemi-
mpinan adalah proses, bukan posisi. Hal inilah yang menjadikan 
pemimpin perlu terus mengembangkan kualitas dirinya.

KEPEMIMPINAN BISNIS MENGHADAPI 
PERUBAHAN LINGKUNGAN

Seorang pemimpin dalam menghadapi perubahan lingkungan ha-
rus dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk para pengikutnya serta 
harus memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik agar dapat sama- 
sama menciptakan semangat untuk bangkit dalam menghadapi segala 
perubahan yang terjadi baik dimasa sekarang atau pun dimasa yang 
akan datang.  Pemimpin harus dapat mengenali perubahan-perubahan 
penting yang terjadi sekecil apapun karena itu merupakan salah satu 
ketrampilan yang harus  dimiliki seorang pemimpin, Pemimpin juga 
harus dapat merangkul para pengikutnya agar dapat mengambil tempat 
di dalam hati para pengikutnya, agar kedepannya dapat menjadi jem-
batan untuk semua yang berada di dalam suatu organisasi untuk ber-
satu dan saling berempati, memberikan semangat perubahan ke arah 
yang lebih baik .

Pada masa sekarang ini dimana perubahan sulit dihindari mem-
buat pemimpin kesulitan untuk memprediksi perubahan- perubahan 
apa saja yang dapat terjadi dimasa yang akan datang, untuk itu maka 
pemimpin harus dapat memonitor semua perubahan yang terjadi pada 
sebuah organisasi. Perubahan demi perubahan dapat menjadi indika-
tor dan motivasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Seorang pemi-
mpin diharapkan mampu memiliki motivasi yang kuat dapat menjdi 
solusi untuk permasalahan- permasalahn yang ada dan dapat memper-
timbangkan Langkah apa saja yang harus di capai pada masa depan.  
Seorang pemimpin yang lebih dari biasa diharapkan mampu memili-
ki Strategik yang tepat agar dapat mengendalikan dengan baik berb-



15Landasan Kepemimpinan Bisnis

agai solusi dari berbagai perubahan – perubahan yang terjadi di dalam 
organisai, karena banyak segali kita temui perusahaaan – perusahaan 
yang akhirnya harus mengalami kerugian yang besar yang mengakibat-
kan penutupan perusahaan karena tidak memiliki kemampuan untuk 
membaca situasi kedepan dan berusaha untuk memberikan solusi dari 
permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. 

Pemimpin memiliki tanggung jawab penuh terhadap organisasi 
yang ia pimpin, mampu memprediksikan kedepan bagaimana pe-
rusahaan yang ia pimpin dalam 5 atau bahkan 10 tahun kedepan  
membuat perencanaan – perencanaan yang matang yang berfokus 
kepada masa depan,  sehingga ia dapat memberikan keyakinanan 
dan kenyamanan kepada para pengikutnya, dan para pengikutnya 
dapat membantu dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan or-
ganisasi. Pemimpin harus berhati hari dalam membuatan rencana 
dan ide cemerlang yang telah dikaji begitu lama sehingga menjadi 
gagal pada saat penerapannya karena kurangnya implementasi yang 
lemah karena adanya kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh  para 
pengikut yang menjalankannya. Misalnya banyaknya kesalahan yang 
terlah terjadi Ketika perusahan telah bekerjasama dengan perusa-
haan lain untuk mengembangkan perusahaan tetapi pemimpin lupa 
menjalin komunikasi yang baik, adanya permasalahan yang muncul 
Ketika penyusunan stuktur organisasi, mengantisipasi perbedaan 
budaya, dan kurangnya komitmen dari para petinggi perusahaan

 Pada tahap ini rencana yang telah dibuat bukan hanya perumu-
san masalah saja akan tetapi seorang pemimpin sudah dapat mema-
sukan unsur – unsur kepemimpinan, motivasi untuk pemberdayaan, 
pemberian penghargaan, dan sanksi apa saja yang harus diterapkan 
sehingga sebuah rencana yang dibuat bisa terlaksana dengan baik 
dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Peran 
seorang pemimpin yang memiliki jiwa pemimpin yang baik ia mam-
pu merangkul dan mengajak semua orang yang berada di semua lev-
el organisasi, tidak hanya para pemimpin yang berada di level atas 
saja untuk terlibat dalam manajement stategi perusahaan untuk me-
monitor segala hal perubahan yang terjadi dalam sebiah organisasi 
sehingga dengan adanya Kerjasama antara semua pihak diharapkan 
dapat memberikan alternatif untuk mengkatkan motode kerja, kin-
erja karyawan serta evaluasi yang cepat dan tepat.
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Pemimpin harus dapat menjadi jembatan untuk perencanaan 
dengan implementasinya, karena rencana – rencana yang sudah dib-
uat menjadi sangat percuma Agar dapat menjalankan rencana yang 
telah di buat maka pemimpin dapat membuat rincian strategi apa 
saja yang dapat mendukung keberhasilan rencana tersebut (1) siapa-
kah yang akan melaksanakan rencana – rencana staregis tersebut 
(2) apa yang dilakukan untuk dapat menjaga kegiatan operasional 
perusahaan sesuai denga napa yang diharapkan (3) bagaimana kin-
erja karyawan untuk dapat mendukung sati sama lain agar terjalin 
Kerjasama yang baik atar karyawan sehingga menghasilan apa yang 
dibutuhkan perusahaan.  

Didalam sejarah ilmu manajement strategi ada beberapa yang 
dapat kita ambil kesimpulannya dari beberapa hal yang telah di un-
gkapkan diatas diantaranya yaitu (1) Manajement strategi terlahir 
karena adanya perubahan lingkungan, (2) dalam menjalani sebuah 
proses manajement strategi selalu diawali dengan analisis lingkun-
gan karena sebuah lingkungan selalu mengalami perubahan. (3) Da-
lam segala level dalam suatu organisasi baik pemimpin dan pengi-
kutnya untuk selalu bekerjasama dalam menjaga setiap perubahan 
yang terjadi baik secara internal maupun perubahan lingkungan ek-
sternal karena hal- hal tersebut dapat mempengaruhi proses penca-
paian tujuan.

Menyikapi tentang adanya Globalisasi yang ada dan pergerakan 
dari geopolitik, serta kemajuan teknologi, virtual tim dan e-bisnis. 
Para pengikut dari segala organisasi merasakan dampak dari tran 
ini  dimana kita dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan 
tepat, adanya krisis ekonomi pada tahun 2008 menjadi skandal etika 
perusahaan yang luas, masalah Kesehatan global yang menakutkan 
seperti bermunculan beberapa penyakit yang mematikan di kalan-
gan masyarakat seperti wabah flu babi serta masalah ketidakaman-
an yang berkaitan antara perang dan teroris, maka sebagai pemi-
mpin dalam menyikapi berbagai perubahan- perubanhan yang ada 
haruslah sudah menjadi prediksi awal bahwa hal- hal tersebut itu 
akan cepat terjadi.  Sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Center 
for Creative Leadership, menyebutkan  Dari beberapa tipe atau gaya 
pengambilan keputusan, sebagai berikut:
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• Pemimpin yang membuat keputuskan sendiri. 

 Kepemimpinan ini  memutuskan untuk tidak memerlukan 
diskusi dengan siapapun. Dalam mengambil keputusannya 
dan hanya mengandalkan informasi tertulis saja.

• Pemimpin yang mencari informasi, kemudian memu-
tuskannya sendiri.

  Kepemimpinan ini  berusaha mencari berbagai informasi 
dari para bawahan, untuk mempertimbangankan keputu-
san apa yang akan diambil . dan tidak meminta masukan 
kepada para bahawannya.

• Pemimpin yang berkonsultasi dengan bawahan, tetapi 
keputusan tetap diambil sendiri.

  Kepemimpinan ini  mengajak bawahan untuk dapat sama- 
sama membahas masalah dan diminta apa masukan yang 
diberikan dari mereka. dan memilih sendi secara seleftif 
bawahan mana yang dipilih untuk dapat diajak bertukar 
pikiran nantinya Masukan dan hasil diskusi dengan bawah-
an diolah sendiri untuk kemudian diambil keputusan tanpa 
apa yang diambil tanpa melibatkan bawahannya.

• Pemimpin yang berkonsultasi dengan tim kemudian 
memutuskannya sendiri. 

 Kepemimpinan ini mengajak para timnya bekerjasama, dan 
melibatkan mereka secara aktif dalam menyelesaikan mas-
alah. Dan mengambil Keputusan tetap di tentukan sendiri, 
tanpa meminta masukan dari para timnya.

• Pemimpin yang melibatkan bawahannya dalam men-
gambil keputusan.

  Kepemimpinan ini mendiskusikan masalah secara bersa-
ma-sama, dan mengambil keputusan secara Bersama- sama, 
Serta Keputusan yang telah diambil harus dari persetujuan 
bersama.

Dari survey diatas kita melihat bahwa definisi kepemimpinan 
yang tepat dan efektif  dapat berubah secara signifikan dalam beber-
apa tahun pertama abad kedua puluh satu. Perubahan yang terlalu 
extrem  pada sebuah lingkungan maka akan berakibat pada peruba-
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han fundamental yang nantinya berdampak dramatis pada sebuah 
organisasi dan menjadi tantangan baru untuk seorang pemimpin. 
Seperti yang digambarkan di dalam tabel terjadinya transisi dari par-
adigma tradisional ke paradigma baru.

Tabel I. Paradigma Lama dan Baru Tentang Kepemimpinan

Pemikiran Lama Pemikiran Baru
Stabilitas Perubahan
Pengawasan Pemberdayaan
Kompetisi Bekerjasama
Keseragaman Perbedaan
Fokus diri sendiri Tujuan yang tinggi
Merasa berjasa Rendah Hati

Stabilitas - Manajemen Krisis dan Perubahan
Pemimpin dengan posisi yang kuat, mereka berpikir bahwa para 

pengikutnya diberikan arahan tentang apa saja yang harus mereka 
lakukan Mereka percaya, pengawasan yang ketat adalah sesuatu 
yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi supaya dapat berfungsi 
secara efisien dan efektif. Seorang pemimpin yang efektif ia dapat 
memberikan kekuasaan bukan menimbunnya dan menemukan cara 
untuk meningkatkan kekuatan organisasi dengan cara mengajak 
semua orang di organisasi untuk terlibat dan berkomitmen 

Pengawasan- Pemberdayaan
Pemimpin dengan posisi yang kuat, mereka berpikir bahwa para 

pengikutnya diberikan arahan tentang apa saja yang harus mereka 
lakukan Mereka percaya, pengawasan yang ketat adalah sesuatu 
yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi supaya dapat berfungsi 
secara efisien dan efektif. Seorang pemimpin yang efektif ia dapat 
memberikan kekuasaan bukan menimbunnya dan menemukan cara 
untuk meningkatkan kekuatan organisasi dengan cara mengajak 
semua orang di organisasi untuk terlibat dan berkomitme 

Kompetisi – Kolaborasi 
Pada Masa sekarang ini sebuah organisasi yang sukses ialah  

yang mampu menekankan pada kerja tim. Karena Kerjasama dan ko-
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laborasi yang baik antar  karyawan dapat menjadi sumber kekuatan 
di dalam internal perusahaan telah berhasil menghapus batas-batas 
antar departemen yang ada dan dapat membantu untuk menyebar-
kan pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi.

Keseragaman – Keragaman 
Pada Masa sekarang organisasi dibentuk berdasarkan keserag-

aman, Diharapkan orang- orang yang terlibat dalam berfikir dan 
bertindak memiliki kesamaan tujuan yang mana nantinya mereka 
akan bekerjasama dengan antar departmen mewujudkan tujuan Ber-
sama menciptakan keragaman di dalam organisasi sebagai daya tarik  
untuk menemukan tenaga kerja yang baik yang dapat sama-sama 
membangun pemikiran untuk pengembangan perusahaan dimasa 
yang akan datang yang nantinya siap untuk masuk kedalam persain-
gan multi nasional maupun persaingan dunia.  

Berpusat pada Diri Sendiri - Tujuan Etis yang Lebih Tinggi
Dalam pelaksanaannya masih banyak para pemimpin yang 

sudut pandangnya lebih mementingkan keuntungan pribadi, ingin 
selalu dilayani dan memiliki jiwa keserakahan, faktor inilah yang 
dianggap menjadi pemicu dalam krisis keuangan global pada tahun 
2008 mereka beranggapan bahwa sebenarnya krisis terjadi karena 
adanya krisis kepemimpinan, sehingga pada masa sekarang pemi-
mpin dituntut lebih dapat mementingkan moral serta Erika. Dan 
lebih dapat bertanggung jawab dan memiliki integritas yang ting-
gi sehingga dapat menghilangkan kepentingan pribadi dan lebih 
mengedepankan kepentingan yang lebih besar.

Merasa Berjasa - Rendah Hati
Dalam pelaksanaannya masih banyak para pemimpin yang 

sudut pandangnya lebih mementingkan keuntungan pribadi, ingin 
selalu dilayani dan memiliki jiwa keserakahan, faktor inilah yang 
dianggap menjadi pemicu dalam krisis keuangan global pada tahun 
2008 mereka beranggapan bahwa sebenarnya krisis terjadi karena 
adanya krisis kepemimpinan, sehingga pada masa sekarang pemi-
mpin dituntut lebih dapat mementingkan moral serta Erika. Dan 
lebih dapat bertanggung jawab dan memiliki integritas yang ting-
gi sehingga dapat menghilangkan kepentingan pribadi dan lebih 
mengedepankan kepentingan yang lebih besar.
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Kesimpulan  
Dalam kehidupan setiap manusia suatu perubahan tidak dapat 

dihindari, Dimulai dari sebuah organisasi yang lebih dahulu men-
yadai akan arti pentingnya perubahan bagi meningkatkan kualitas 
produksi  yang di hasilkan. Dan pemimpin organisasi yang baik   ha-
rus memiliki kepekaan  terhadap perubahan apa pun yang terjadi 
di dalam sebuah organisasi yang dipimpin dan mampu  memper-
hitungkan  dan mengakomodasikan  dampak dari setiap perubahan 
dan mimiliki ketrampilan dan keberanian  untuk membuat suatu 
perubahan di dalam organisasi  demi  tercapainya tujuan  organi-
sasi. Dalam lingkungan yang berubah - ubah, Pemimpin dituntut 
agar dapat selalu memonitor dan melihat semua perubahan yang 
terjadi. Karena setiap perubahan apapun yang terjadi pasti mempen-
garuhi proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Kita tidak bisa menolak perubahan, kita hanya bisa mengantisipasi 
dan mengikuti perubahan tersebut. Seorang pemimpin tidak han-
ya dituntut untuk bisa melihat masa depan, membuat perencanaan 
(road map) dari organisasi tapi juga harus bisa berperilaku yang 
mendukung pencapaian rencana tersebut.

Banyak pemimpin yang masih beranggapan bahwa kesuksesan 
yang ada pada dirinya adalah Karena kerja keras sendiri, semua hasil 
pencapaian adalah  karena kerja keras saya, dan merasa bahwa hanya 
dengan kerja kerasnya sendiri semua ini dapat tercapai.ini adalah 
sebuah contoh dari pemikiran yang salah dari seorang pemimpin, 
karena pada kenyataan sekarang ini pemimpin yang sukses just-
ru lebih banyak pemimpin dibelakan layar, ia hanya sebagai kotrol 
untuk para pengikutnya & yang lebih penting lagi seorang pemi-
mpin bisa lebih pentingkan kesuksesan tim dibanding kesuksesan 
pribadi, mereka bisa lebih bertanggung jawab dan lebih menghar-
gai pekerjaan orang lain. Keenam paradigma tersebut akan terlihat 
pada perilaku dari kepemimpinan strategik (strategic leadership). 
Kepemimpinan strategik  adalah kemampuan seorang yang mampu 
untuk mengantisipasi dan membayangkan keadaan yang akan terja-
di dimasa yang akan datang  dengan tetap mempertahankan fleksi-
belitas, serta cara berfikir yang stategis yang mampu bekerjasama 
dengan orang lain uantuk melakukan berbagai perubahanyang mana 
nantinya akan mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif 
bagi suatu organisasi masa yang akan datang. 



21Landasan Kepemimpinan Bisnis

DAFTAR PUSTAKA
Agbim, K. C. (2013). The Impact of Organizational Structure and 

Leadership Styles on Innovation. IOSR Journal of Business and 
Management (IOSR-JBM), 6(6), 56-63. 

Dictionary, C. (2021, 4 6). Organization. Retrieved from https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization

Dictionary, C. (2021, 4 6). structured. Retrieved from https://dic-
tionary.cambridge.org/dictionary/english/structured

David, F. (2008). Strategic management (12th ed.). Prentice Hall.

Handy, C. (1998). Understanding Organization. Warwick: Penguin 
Books.

Kemendikbud. (2021, 4 6). organisasi. Retrieved from https://kbbi.
kemdikbud.go.id/entri/organisasi

Kemendikbud. (2021, 4 6). struktur . Retrieved from https://kbbi.
kemdikbud.go.id/entri/struktur

Kemendikbud. (2021, 4 6). taksonomi. Retrieved from https://kbbi.
kemdikbud.go.id/entri/taksonomi

Merriam-webster. (2021, 4 6). Organization. Retrieved from https://
www.merriam-webster.com/dictionary/organization

Malik, K. A., & Bakhtawar, B. (2014). Analysis of Leadership Taxon-
omies and Organizational Outcomes: Empirical evidence from 
media industry of Pakistan. European Scientific Journal. 

Maxwell, J. C. (2011). The 5 levels of leadership: Proven steps to 
maximize your potential. Center Street. 

Twin, A. (2020, Juli 25). Leadership. Retrieved from Investopedia.
com :http ://www.investopedia.com/terms/l/leadership.asp

Wheelen, T.L,  Hunger, J.D.  (2012). Strategic Management and  
Business Policy Achieving Sustainability (12th ed.). Prentice 
Hall.

Zaccaro, S. J., & Klimoski, R. J. (2001). The Nature of Organization-
al Leadership. San Fransisco: Josse-Bass Inc. 



22 Kontekstual Kepemimpinan Bisnis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



23Studi Kepemimpinan Bisnis

TEORI KEPEMIMPINAN BISNIS 

Kepemimpinan bisnis adalah kemampuan dari seseorang untuk 
membentuk visi perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan den-
gan berdasarkan asas kewirausahaan. Seperti pemimpin organisasi 
lainnya, pemimpin bisnis harus memiliki kemampuan untuk me-
nentukan arah perusahaan kemana akan dibawa (Suryana, 2003). 
Pemimpin bisnis mengarahkan pegawai perusahaan agar melak-
sanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin bisnis 
juga mengajak konsumen agar mau menggunakan barang dan jasa 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam mengem-
bangkan prinsip-prinsip kewirausahaan, seseorang harus mampu 
memiliki kemampuan Kreatif, 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.

 Pengusaha tentunya wajib memiliki visi dan misi yang baik. 
Ia mengetahui berapa besar kebutuhan masyarakat akan 
barang dan jasa, dan barang dan jasa apa yang harus dipro-
duksinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh: 
One Heart Honda.

b. Internal lokus control.

 Seorang wirusaha, harus percaya diri akan Internal Lokus 
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Control (kendali diri sendiri), yang merupakan suatu keya-
kinan bahwa seseorang dapat menjalani peristiwa dan kon-
sekuensi yang mempengaruhi hidup seseorang (Kreitner 
dan Kinicki, 2014). Internal Lokus Control adalah suaktu 
keyakinan terhadap diri sendiri bahwa keberhasilan, keg-
agalan, kemajuan yang dicapai seseorang ditentukan oleh 
kerja keras dan usaha orang itu sendiri, bukan kerja keras 
orang lain (Wirawan, 2009). 

c. Pengambilan risiko.

 Pengusaha harus memiliki keyakinan bahwa setiap bisnis 
akan dihadapkan dengan masalah-masalah seperti resiko,  
force majeure (kejadian tak terduga) kerusakan dan ben-
cana yang dapat merugikan usaha yang sedang dibangun. 
Ada peribahasa yang menyatakan bersakit-sakit dahulu, 
bersenang-senang kemudian, kerja keras bahkan tangisan 
dan penderitaan adalah suatu makanan yang biasa dimakan 
oleh pengusaha yang sukses yang mana ia akan melaluinya 
dengan ilmu, keterampilan dan pemahaman akan manaje-
men risiko.

d. Tidak takut gagal.

 Seorang pengusaha atau wirausaha harus siap  mengalami 
suatu kegagalan, pengusaha sejati tidak akan takut gagal, ke-
gagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, dan berbagai 
macam pengalaman akan dilalui untuk mencapai keberhasi-
lan. Pengusaha yang sukses sering melakukan uji coba meski 
awalnya gagal namun pada akhirnya akan berhasil.

e. Percaya diri tinggi.

  Seorang pengusaha atau wirausaha wajib memiliki rasa 
percaya diri yang tinggi dan memiliki kemampuan motivasi 
agar tercapai tujuan usahanya. Wirausaha akan percaya diri 
jika ia melaksanakan bisnisnya dengan sungguh-sungguh 
maka keberhasilan akan menjadi ujungnya.

f. Adaptabilitas.

 Seorang pengusaha atau wirausaha harus mampu beradap-
tasi dengan segala situasi baik mudah maupun sulit dan 
perubahan yang ada di dalam lingkungan usahanya. Pen-
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gusaha sukses adalah seseorang yang mampu beradaptasi 
dan dapat memberikan paradigma bisnisnya sesuai dengan 
perkembangan dan perubahan lingkungan usahanya.

g. Pekerja keras.

 Pengusaha yang sukses akan selalu bekerja keras dan ti-
dak akan merasa letih untuk melakukan suatu inovasi dan 
kreativitas agar tercapat tujuan usahanya. Bahkan rela tidak 
beristirahat meski mengetahui akan menyakiti tubuhnya.

h. Persuasif 

 Seorang pengusaha atau wirausaha harus memiliki ke-
mampuan untuk mempengaruhi para konsumen untuk 
mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksinya untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengusaha dapat mem-
berikan dorongan dan ajakan kepada para konsumennya 
untuk membeli produknya dan meyakinkan konsumen 
bahwa produknya adalah yang terbaik. 

i. Disiplin.

 Seorang pengusaha atau wirausaha akan mengetahui kapan 
ia akan mulai bekerja dan kapan ia mengakhirinya. Pengu-
saha yang sukses akan selalu menghargai waktu, tidak akan 
ada kata malas-malasan bagi wirausaha yang disiplin. Bag-
inya disiplin adalah kunci dari kesuksesan.

j. Ketahanmalangan.

 Ibarat sebuah besi, semakin ditempa, maka akan semakin 
kuat besi itu. Ini adalah perumpamaan dari pengusaha yang 
sukses, kerja keras dan penderitaan serta tangisan adalah 
makanan sehari-hari yang membuat dirinya menjadi tahan 
banting dan menuju sebuah kesuksesan.

k. Energetik (bersemangat). 

 Seorang pengusaha atau wirausaha selalu memiliki energi 
dan pantang menyerah. Pengusaha akan selalu berseman-
gat dan tidak banyak melakukan hal yang sia-sia. Pengusa-
ha sukses memiliki semangat dalam fisik dan kejiwaannya. 
Ia mampu bekerja dan berpikir dalam rentang waktu yang 
lama dan tidak mudah putus asa.
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l. Kecerdasan emosional.

 Seorang pengusaha atau wirausaha mampu untuk meng-
gunakan emosinya sesuai pada tempatnya, ia tidak cuma 
memiliki “emosi” dirinya sendiri untuk berproduksi,  tetapi 
juga “emosi” para pengguna barang dan jasa yang membu-
tuhkannya. Dari sini wirausaha memiliki sejuta kecerdasan 
dalam memahami kebutuhan barang dan jasa mereka.

m. Kecerdasan sosial.

 Seorang wirausaha harus mampu bersosialisasi dengan 
baik dan harus memiliki kecerdasan sosial. Ia mengetahui 
seluk beluk kebutuhan orang-orang yang dilayaninya, ia 
mampu mempengaruhi mereka untuk membeli produknya.

Prinsip Kepemimpinan Bisnis
Selaras dengan teori kepemimpinan bisnis di atas, pemimpin 

juga harus memiliki prinsip kepemimpinan bisnis, Wijono dalam 
bukunya Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi menjelaskan 
hal-hal yang mendasari prinsip kepemimpinan bisnis diantaranya 
(Wijono Sutarto, 2018):

a) Kepemimpinan kewirausahaan.

 Kepemimpinan bisnis merupakan kepemimpinan dalam 
melakukan suatu kewirausahaan. Pemimpin dalam konteks 
bisnis ini merupakan seorang pengusaha karena kreativitas 
dan inovasinya berupaya membuat dan mengembangkan 
barang dan jasa sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya 
yang diperlukan oleh masyarakat luas (mis: bahan pangan). 
Dalam mengelola bisnis, pemimpin wirausaha dapat me-
nerapkan berbagai teknis kepemimpinan. Misalnya dalam 
mengerahkan tenaga kerja, beberapa tipe kepemimpinan 
yang dapat dimiliki oleh pemimpin bisnis adalah tipe 
kepemimpinan transaksional, transformasional, kepemi-
mpinan situasional, dan kepemimpinan birokratik. Sebagai 
pelayanan kesempurnaan kepada konsumennya, pemimpin 
bisnis dapat menggunakan kepemimpinan abdi.
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b) Visi dan misi bisnis.

 Pemimpin yang berbasis kewirausahaan ini dapat membuat 
visi dan misi bisnisnya sendiri. Visi dapat memberikan ar-
ahan kepada usahanya dalam waktu 15 sampai 25 tahun 
ke masa depan. Visi adalah pedoman dan arah kemana 
bisnis akan dituju, ini adalah impian para pemimpin bisnis. 
Misi adalah suatu penentuan terkait tindakan-tindakan 
yang dapat dilakukan oleh pemimpin bisnis dalam mereal-
isasikan visinya.

c) Strategi Bisnis

 Untuk mengaplikasikan visi dan misi kepemimpinannya, 
pemimpin bisnis harus mampu membuat strategi bisnis. 
Strategi Bisnis dapat dilakukan jangka panjang misalnya 
5-10 tahun ke depan yang meliputi:

1) Jenis bisnis yang akan dilakukan, 

2) barang dan jasa yang akan diproduksi, 

3) strategi agar bisnis kompetitif, 

4) strategi investasi, 

5) tempat operasi, 

6) organisasi yang mumpuni, 

7) pemasaran, 

8) keuangan,

9) SDM, dan unit pendukung bisnis perusahaan

d) Aktivitas Manajemen Bisnis.

 Strategi bisnis sebagaimana yang sudah dibahas sebelum-
nya harus dijabarkan dalam rencana dan pelaksanaan Ak-
tivitas Manajemen Bisnis. Segala lini bisnis harus dibuat 
dalam suatu kerangka sistem yang saling mendukung dan 
memberikan dampak positif agar tercapainya sasaran dan 
tujuan bisnis. Setiap aktivitas wajib diadakan evaluasi dan 
dilakukan penyesuaian serta koreksi jika kinerja tidak ses-
uai dengan yang diharapkan.

e) Budaya dan Iklim Organisasi.

 Pemimpin bisnis dididik untuk mampu menciptakan dan 
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melakukan pengembangan budaya serta iklim organisasi. 
Pelaksanaan budaya dan iklim organisasi tersebut ditega-
kkan dengan disertai hukuman atau sanksi atas pelangga-
ran yang terjadi. Pemimpin harus mampu membuat Iklim 
Organisasi menjadi kondusif yang menyemangati para 
karyawan agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

f) Hasil Bisnis.

 Poin-poin sebelumnya jika dijalankan dengan baik akan 
sangat menentukan hasil bisnis, tentunya ini akan mem-
bantu terpenuhinya kebutuhan di masyarakat sehingga 
dapat menyejahterakan mereka. Bisnis pun akan mendapa-
tkan keuntungan yang tentunya akan berkontribusi terha-
dap pendapatan negara  dengan membayar pajak. Pemer-
intah merealisasikan penggunaan pajak perusahaan selaras 
dengan tujuan Negara untuk mencerdaskan dan menye-
jahterakan 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 be-
radaptasi dengan perubahan yang ada agar mampu tetap memper-
tahankan 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 pe-
rusahaan bisnis dapat bertahan bahkan tumbuh berkembang dalam 
menghadapi disrupsi digital ini. Kepemimpinan tradisional tidak 
lagi efektif untuk mengelola bisnis dalam era disruptif digital. Perlu 
ada gaya kepemimpinan baru yang dapat diandalkan untuk meng-
hadapi tantangan perkembangan digitalisasi. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan pada tahun 2019, diketahui bahwa penelitian yang 
menghubungkan antara kepemimpinan dan digitalisasi masih be-
lum banyak dan baru dalam tahap permulaan ( (Hendrasto, 2019). 
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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 keter-
ampilan atau kemampuan yang khusus. (Munir, 2020)

Menurut pendapat kami, ada lima keterampilan yang perlu di-
miliki oleh pemimpin bisnis di era digitalisasi:

1. Pertama adalah komunikasi. Dalam era digital, metode ko-
munikasi berkembang jauh tidak seperti komunikasi tra-
disional melalui tatap muka antara pemimpin dengan para 
pengikutnya. Hadirnya teknologi digital membuat komu-
nikasi dapat dilakukan tanpa tatap muka misalnya melalui 
email, aplikasi whatsapp, media sosial, bahkan video con-
ference 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. Ti-
dak hanya dikalangan pengiktunya, namun juga ke seluruh 
stakeholders termasuk ke para pelanggan bisnis. 

2. Kedua adalah kemampuan menggunakan teknologi infor-
masi dan komunikasi (TIK).  Pemimpin harus memiliki 
pengetahuan tentang TIK dan memiliki  kemampuan un-
tuk meyakinkan orang lain tentang manfaat dari 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 kepemi-
mpinannya menuai manfaat dari teknologi modern.

3. Ketiga adalah berpikiran terbuka dan bekerjasama tan-
pa adanya batasan waktu, ruang, budaya. Dalam kepemi-
mpinan tradisional, kantor atau tempat tertentu diperlukan 
untuk melakukan pekerjaan oleh pemimpin dan pengikutn-
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ya. 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 memili-
ki 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 menge-
lola 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 fleksi-
bel untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis, peru-
bahan lingkungan teknologi, sehingga ia dapat melakukan 
pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan meng-
ingat perubahan di lingkungan bisnis.
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PENGERTIAN KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN
Beberapa spesialis Indonesia telah selesai menyimpulkan be-

berapa pengertian kepemimpinan. Antara lain adalah: Menurut 
Wahjosumidjo (1994), pengertian kepemimpinan adalah kemam-
puan yang ada pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat 
tertentu, seperti: kepribadian, kemampuan, kesanggupan. Menurut 
Sutarto (1995), pengertian. leadership adalah kemajuan dari pen-
gorganisasian latihan sebagai kapasitas individu untuk mempen-
garuhi perilaku orang lain dalam keadaan tertentu. Tujuannya 
untuk siap bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah diten-
tukan. 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 memberi-
kan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut 
Moejiono (2002) Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan da-
lam memberikan pengaruh satu arah, karena seorang leader mun-
gkin memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya unik dalam 
hubungannya dengan para pendukungnya.

Secara singkat leadership diartikan adalah kapasitas yang diger-
akkan oleh seseorang yang diselesaikan dengan alasan tertentu se-
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bagai pemimpin pastinya mempunyai banyak bawahan yang berbeda 
beda sifat maupun karakteristik, sehingga kepemimpinan memiliki 
banyak model. model - model kepemimpinan ini akan disesuaikan 
kembali dengan sifat dan karakteristik bawahan yang bekerja sama 
dengan mereka.

IMPLIKASI KREDIBILITAS DENGAN POPULARITAS 
KEPEMIMPINAN

Popularitas banyak yang mengartikan ketenaran, sedangkan 
menurut Poerwadarminta & W.J.S., (2006) popularitas berasal dari 
kata popular yang berarti dikenal dan disenangi orang banyak. Pen-
gertian popularitas dapat dicerminkan juga dalam peribahasa, “ka-
lau tak kenal, maka tak sayang”. Dalam berkomunikasi, pendengar 
tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang, na-
mun pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan.

Kredibilitas seseorang menjadi faktor pendukung popularitasn-
ya, Semakin tinggi kepercayaan individu, semakin besar kemun-
gkinan untuk mengubah mentalitas orang lain. Istilah kredibilitas 
berasal dari bahasa Inggris credibility yang berarti “the quality of be-
ing believable or trustworthy” (kualitas diri yang dapat dipercaya). 
Kredibilitas tidak secara serta merta berada dalam diri seseorang 
tetapi merupakan hasil penilaian orang lain tentang diri seseorang, 
setelah orang lain menerima informasi tentang diri seseorang. Mem-
bangun sebuah kredibilitas memerlukan pembangunan pertumbu-
han pada karakter diri yang mampu membuat orang-orang disekelil-
ingnya menjadi lebih percaya pada kejujuran dan kemampuan yang 
dimiliki. (Kouzes, dkk., 2011).

Menurut (Shoelhi, 2009) komunikasi akan lebih efektif apa-
bila seseorang mempunyai kredibilitas serta daya tarik tersendiri. 
Kredibilitas seseorang ditentukan oleh derajat keahlian, pengala-
man, 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 
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kekuasaannya, dan perilakunya patut diteladani. Kepercayaan tidak 
dapat diwujudkan dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan den-
gan bukti-bukti konkret. Pemimpin dalam membangun kredibilitas 
tidak hanya dapat mengandalkan kemampuan intelektualnya saja, 
tetapi juga menggunakan dan mengorbankan perasaan dan kemam-
puan penjiwaan atau penghayatan sebagai seorang pemimpin.

Popularitas berbanding lurus dengan kredibel, pemimpin yang 
memiliki kredibilitas yang disukai akan menjadi popular tersendiri 
dan menjadi panutan dan inspirasi bagi orang lain untuk menger-
jakan 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. (Soekar-
so, 2015). Leader yang kredibel memiliki integritas, dapat diper-
caya dan dapat diandalkan. Kejujuran dan kemampuan bagaikan dua 
muka mata uang, berjalan beriringan, seseorang yang memiliki in-
tegritas 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 berpendapat bahwa ketika orang merasa leader mer-
eka memiliki kredibilitas yang tinggi, mereka secara signifikan akan 
merasa bangga mengatakan pada orang lain bahwa mereka adalah 
bagian dari organisasi, merasakan dan memiliki semangat kelom-
pok yang kuat, melihat bahwa nilai-nilai personal mereka konsisten 
dengan nilai-nilai organisasi, merasa terikat dan berkomitmen pada 
organisasinya, memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi. Di 
sisi lain, ketika orang merasa leader mereka memiliki kredibilitas 
yang rendah, maka mereka secara signifikan akan cenderung untuk 
berproduksi hanya ketika mereka diawasi dengan cermat, termoti-
vasi terutama karena uang bukan karena loyalitas, mengatakan hal-
hal yang baik mengenai organisasi kepada publik tapi secara diam-
diam mengkritik organisasinya, mempertimbangkan untuk mencari 
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pekerjaan lain jika organisasi mengalami masalah, merasa sendiri 
tidak mendapat dukungan serta tidak dihargai.

Terlihat bahwa konsep kepemimpinan erat sekali hubungan-
nya dengan kredibilitas pemimpin untuk mempengaruhi perilaku 
para pengikutnya. Pada dasarnya kemampuan yang dimiliki untuk 
mempengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tu-
juan selain memiliki kredibilitas juga memiliki reputasi. Pemimpin 
yang memiliki reputasi, legitimasi dan kredibilitas dari bawahannya 
sangat mudah menjalankan peran leadership yang efektif.  Sebagai 
“wajah” publik perusahaan, pemimpin membantu menentukan ci-
tra 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 me-
mandang 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 or-
ganisasi dari waktu ke waktu. (Pornpitakpan, 2003)

 

STRATEGI MENINGKATKAN KREDIBILITAS 
KEPEMIMPINAN BISNIS

Kredibilitas adalah suatu kapabilitas (kemampuan), kualitas 
atau kekuatan yang dapat menciptakan rasa kepercayaan. (Han-
if dan Veronika, 2021 ; 38 – 48). Pengertian kredibilitas ini akan 
mendorong kita untuk mencari tahu tentang apa saja yang dapat 
membantu kita untuk membangun kredibilitas atau mendapatkan 
kepercayaan dari dalam lingkungan kerja. Ketika suatu organisasi 
membuat perubahan kearah yang lebih baik maka  faktor  kredibili-
tas  dan  kepemimpinan menjadi hal utama. Kredibilitas merupakan 
hal paling penting jika suatu organisasi ingin maju.  Kedudukannya  
sebagai  sumber  energi positif   dari  dalam  seorang   pemimpin. 
Didalamnya terdapat beragam nilai seperti kepercayaan, kepemi-
mpinan  mumpuni, karakter,  kompetensi,  kepedulian dan komit-
men.  Semakin tinggi  nilai-nilai tersebut  maka  semakin  tinggi  
kualitas kredibilitas seorang pimpinan. 
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Kepemimpinan  yang  kredibel  dapat dilihat  dari  kepercayaan  
yang  diterima  oleh seorang pimpinan. Kepercayaan timbul karena 
pimpinan  selalu  memberikan  keteladanan perilaku  yang  baik 
dan patut dicontoh bawahannya dan pihak  lain.  Hal  demikian  
dapat  dilihat  dari unsur  karakter.  Dalam  kesehariannya  sebagai 
pimpinan, sikap jujur, dan rendah hati selalu dicontohkan. Selalu 
menjadi penengah yang handal dan adil ketika terjadi suatu konf-
lik didalam organisasi yang dipimpinnya.  Kredibilitas seorang 
pimpinan merupakan hal yang  sangat  penting  dalam  mencapai  
tujuan organisasi.  Karena  apabila  kredibilitasnya  tidak  maksimal  
maka tujuan  dari  pada  suatu  organisasi  akan sulit tercapai.   Kred-
ibilitas  sebenarnya  tidak terletak  pada  pemimpin,  akan  tetapi  
terletak pada persepsi pegawai. Kredibilitas merupakan salah satu 
penyebab timbulnya pengaruh pemimpin terhadap pegawai. Pen-
garuh 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 di-
mensi yaitu: (1) competence; (2) character; (3) intention; (4) personal-
ity; 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 di-
miliki  pemimpin  yang  berkaitan  dengan moralnya  seperti;  ke-
jujuran,  keadilan  dan kebenaran, sehingga dapat membuat komu-
nikan 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,  keterbu-
kaan, melihat masa depan dan posisi positif lainnya yang menun-
jukkan pribadi mereka. Dinamika, mengacu   kepada   penampilan   
seorang pemimpin bersemangat, agresif, ekstrovert, dan kekuatan 
yang tangguh dalam penampilan diri

Menurut website entrepreneur ada 15 cara yang perlu dikua-
sai agar kita bisa membangun kredibilitas dengan lebih mudah. 
Nah, cara-cara ini dapat diaplikasikan mulai dari sekarang karena 
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membangun kredibilitas itu perlu waktu yang cukup panjang dan ti-
dak  didapatkan dalam waktu singkat. Berikut adalah 15 cara untuk 
membangun kredibilitas : 

1. Saling menghormati orang lain. 

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 ke-
hidupan kerja di kantor.

10. Memperhatikan cara berpakaian kita di kantor.

11. Tawarkan bantuan kepada orang lain. 

12. Berikan perhatian kepada semua orang di lingkungan kerja.

13. Bersikap responsif di lingkungan kerja .

14. Ucapkan terima kasih atas dukungan orang atau partner ker-
ja anda

15. Carilah role model atau contoh yang baik dalam membangun 
kredibilitas. 
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Kepemimpinan Multibudaya
Kebudayaan ialah sesuatu keseluruhan yang kompleks, yang di 

dalamnya tercantum pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hu-
kum, adat istiadat, serta kemampuan- kemampuan lain yang didapat 
seorang selaku anggota warga(Tylor, 1920). Matsumoto (2007) 
melaporkan bahwa timbulnya kebudayaan bermula dari kebutu-
han manusia yang terdiri dari kebutuhan biologis serta kebutuhan 
sosial. Atas dasar memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mem-
bentuk kelompok yang saling menyesuaikan diri guna memperoleh 
kekuatan dari satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Situ-
asi saling membutuhkan dan menyesuaikan tersebutlah kemudian 
menjadi dasar terjadinya budaya. Jadi budaya ialah hasil adaptasi 
manusia dalam hidup berkelompok, serta perbandingan budaya ter-
gantung pada kesusahan ataupun permasalahan yang dialami oleh 
tiap kelompok dalam bertahan hidup, sebab budaya merupakan 
seperangkat metode yang jadi pemecahan dari permasalahan mere-
ka yang natural. Perbandingan budaya pula menyebabkan perband-
ingan sikap serta persepsi yang ditunjukkan oleh tiap orang, sebab 
Shavitt dkk.( 2008, dalam Kastanakis, 2014) menegaskan kalau bu-
daya mencakup standar bersama yang menyediakan standar untuk 
menguasai, mempercayai, mengevaluasi, berbicara, serta berperan 
di antara mereka yang berbagi bahasa, periode historis, serta posisi 
geografis.
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Dalam bukunya yang berjudul“ Ilmu Pengantar Antropologi” 
bisa disimpulkan dari statement Dokter. Koentjaraningrat (1990) 
bahwa kebudayaan bisa tumbuh menjadi bermacam- macam serta 
diakibatkan oleh sebagian perihal yang mendasar yaitu tempat ting-
gal, sebagai contoh suatu warga yang tinggal di wilayah pegunungan 
akan cenderung memiliki mata pencaharian petani kebun teh sebab 
tumbuhan teh berkembang produktif di wilayah pegunungan seh-
ingga bisa dijadikan mata pencaharian oleh mereka. Penyebab yang 
kedua merupakan pengaruh dari warga lain. Contohnya saja warga 
di wilayah Semarang mempunyai banyak bangunan bercorak kebu-
dayaan Tiongkok sebab terdapatnya salah satu tokoh dari Tiongkok 
yang berperan di Indonesia pada era dulu (Laksamana Cheng Ho). 
Pemicu berikutnya merupakan mobilitas yang menyebabkan ter-
dapatnya penyesuaian yang dicoba oleh warga yang melaksanakan 
mobilisasi tersebut, sehingga dapat saja terjalin perpaduan budaya. 
Setelah itu terdapat hawa, warga di Indonesia tidak terbiasa kom-
sumsi serta memproduksi alkohol dalam jumlah banyak berbeda 
dengan warga dari budaya barat yang mempunyai hawa cenderung 
dingin sehingga memerlukan konsumsi alkohol untuk menghangat-
kan tubuh. Pemicu yang lain merupakan generasi nenek moyang, 
nenek moyang warga Indonesia serta nenek moyang warga Indian 
mempunyai tata metode yang berbeda dalam melaksanakan kegia-
tan tiap hari, baik terbentuk secara terencana maupun tidak teren-
cana. Terdapat pula sebab jarak serta area dan keyakinan. Sebagai 
contoh warga Sumatera mempercayai kalau hewan kerbau merupa-
kan hewan yang suci buat dijadikan persembahan kepada Si Pencip-
ta, berbeda dengan warga Jawa yang lebih kerap mempersembahkan 
makanan.

Dengan demikian, bagi Koentjaraningrat dari bermacam pemicu 
perbandingan budaya tersebut, terbentuklah suatu keanekaragaman 
yang diucap dengan multikultural. Dengan kata lain, multikultur-
al berarti warga yang terdiri dari sebagian tipe komunitas budaya 
dengan seluruh khasiat serta perbandingan dalam konsepsi dunia, 
sistem arti, nilai, wujud organisasi sosial, sejarah, adat istiadat serta 
kerutinan( Parekh, 2007). Multikulturalisme itu sendiri bisa terli-
hat dengan jelas dari perbandingan suku bangsa, ras, bahasa, serta 
agama yang berbeda- beda. Dalam konteks masyarakat Indonesia 
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yang mempunyai daerah yang sangat luas serta dengan bermacam 
kebudayaan yang bermacam- macam, multikultural bisa dilihat dari 
lingkungan kita sehari- hari, dimanapun di bermacam tempat serta 
organisasi dimana kita berada, tentu hendak ditemui bermacam- 
macam suku bangsa, ras, agama, serta kebudayaan. Perbandingan di 
antara orang- orang yang tinggal di kepulauan Indonesia sudah ter-
dapat jauh saat sebelum abad kesembilan belas, terutama lewat kon-
tak antar istana kerajaan, serta kontak- kontak yang lain semacam 
lewat pedagang, pelaut, tentara, serta bajak laut (Goebel, 2013).

Mengingat apa yang dicoba seorang serta dipikirkannya dipen-
garuhi pula oleh latar balik budayanya, sebaliknya kepemimpinan 
sendiri ialah hasil pemikiran yang terwujud dalam sikap sang pemi-
mpin, hingga bisa disimpulkan kalau pemikiran serta sikap seseo-
rang pemimpin sepatutnya dipengaruhi oleh latar balik budayanya 
serta orang yang jadi anggota organisasi sedianya mempunyai sikap 
serta pemikiran tertentu yang dipengaruhi oleh budayanya. Dalam 
perihal ini, Zamana serta Bhattia (2011), yang mempelajari ikatan 
antara style kepemimpinan serta pengaruh budaya menciptakan 
kalau style kepemimpinan banyak dipengaruhi oleh budaya. Mes-
ki riset mereka menuju pada pengaruh budaya organisasi terhadap 
bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, namun bila 
ditarik lebih luas budaya organisasi mencerminkan pula budaya 
negeri. Terpaut dengan permasalahan kompetensi multikultur, hing-
ga sesuatu konstrak psikologis yang layak dibahas merupakan apa 
yang diucap dengan kecerdasan budaya (Cultural Intelligence- CQ). 
CQ ditemui mempunyai hubungan yang positif dengan efektifitas 
pengambilan keputusan lintas budaya ( Ang dkk., 2007). Awal kali 
diajukan oleh Earley serta Ang (2003), CQ didefinisikan selaku,” 
individual’ s capability to function and manage effectively in cul-
turally diverse settings” (Ang dkk., 2007: 336). CQ itu sendiri 
merupakan sesuatu konstrak berukuran ganda, yang terdiri dari 4 
aspek khas, ialah Kecerdasan Budaya Metakognitif (Metacognitive 
Cultural Intelligence), Kecerdasan Budaya Kognitif (Cognitive Cul-
tural Intelligence), Kecerdasan Budaya Motivasional (Motivational 
Cultural Intelligence), serta Kecerdasan Budaya Sikap (Behavioral 
Cultural Intelligence) (Ang&amp; van Dyne, 2008). Mengingat se-
bagian periset (Thomas dkk., 2008; Chua dkk., 2010), berkomentar 
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kecerdasan budaya metakognitif selaku sesuatu konstrak yang men-
gendalikan kognisi serta sikap, bisa mengintegrasikan ke 4 aspek 
tersebut, hingga dalam konteks keahlian mental, mereka memilah 
buat mempelajari aspek kecerdasaan budaya metakognitif saja. Kec-
erdasan budaya metakognitif itu sendiri didefinisikan selaku,” men-
tal processes that individuals use to acquire and understand cultur-
al knowledge, including knowledge of and control over individual 
thought processes relating to culture” (Ang dkk., 2007: 338).

Beberapa penulis (Ang dkk., 2011; Earley&amp; Ang, 2003) 
menyangka, orang dengan kecerdasan budaya metakognitif yang be-
sar sanggup untuk melaksanakan dua perihal. Yang awal, mereka 
menyadari anggapan serta pengetahuan budaya yang dipunyai serta 
setelah itu mempertanyakan ketepatan generalisasi tersebut dikala 
berhubungan lintas budaya. Kedua, merancang secara aktif metode 
berpikir serta sikap yang dibutuhkan dikala hendak melaksanakan 
interaksi lintas budaya. Contoh kecerdasan budaya metakognitif 
yang besar merupakan kala invidu dari Barat, menyadari style ko-
munikasinya berbeda, dikala mengobservasi interaksi serta pembic-
araannya dengan orang Asia (Ang&Amp; van Dyne, 2008). Sebab 
itu, periset semacam Chua dkk.(2010) menyangka, dalam konteks 
kompetensi lintas budaya di tingkatan mental, menjadi lebih pas 
hanya dengan mengikutkan aspek ini saja.

Mengingat kecerdasan budaya metakognitif dianggap bisa mem-
berikan keahlian dalam kepemilikian pemahaman diri serta sensiti-
vitas terhadap orang dari budaya yang berbeda (Earley&Amp; Ang, 
2003), Hidayat (2012) berkomentar kecerdasan budaya metakogni-
tif hendaknya dapat membentuk intuisi budaya yang akurat. Den-
gan demikian, dikala seseorang menghadapi sesuatu interaksi lintas 
budaya, mereka yang mempunyai kecerdasan budaya metakognitif 
yang besar, hendaknya mempunyai pemahaman yang besar tentang 
perbandingan budaya antara dirinya dengan orang yang berasal dari 
budaya berbeda. Berikutnya, Cheng dkk (2010: 7) berkomentar 
pengalaman ini hendaknya berakibat positif, bila invididu tersebut 
menghadapi ekspansi kognisi budaya (expanded cultural cognition), 
yang didefinisikan sbagai, “heightened cultural information detec-
tion and processing toward individuals and social environment in 
cross- cultural interaction”. Ekspansi kognisi budaya hendak terjalin 
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bila orang tersebut sudah melaksanakan penjelajahan lintas budaya 
di alam pikirannya sendiri (Black dkk., 1991; Osland, 2000). Den-
gan demikian, seseorang tidak hanya secara kognitif wajib mengua-
sai perbandingan budaya yang terjadi, namun pula harus sempat 
melaksanakan pertukaran kognisi (cognitive switching) serta sikap 
ke perspektif budaya baru (behavioral switching) ( Mor&Amp; Mor-
ris, 2010). Dengan demikian bisa disimpulkan jika kompetensi mul-
tikultur sangat dipengaruhi oleh kecerdasan budaya. Dalam perihal 
ini kecerdasan budaya metakognitif hendak membagikan kemam-
puan untuk mempraktikkan strategi lintas budaya yang pas, seh-
ingga seseorang orang hendaknya mempunyai intuisi budaya yang 
memadai, dan setelah itu sanggup menduga secara cepat serta aku-
rat keputusan yang diambil oleh orang yang berasal dari budaya lain.

KEPEMIMPINAN VISIONER DAN 
TRANSFORMASIONAL

Kepemimpinan transformasional merupakan suatu proses di 
mana para pemimpin serta pengikut saling mengekskalasi diri ket-
ingkat moralitas serta motivasi yang lebih besar. Para pemimpin 
transformasional mencoba memunculkan pemahaman para pengi-
kut dengan menyerukan cita- cita yang lebih besar serta nilai- nia-
li moral seperti kemerdekaan, keadilan serta kemanusiaan, bukan 
didasarkan atas emosi seperti keserakahan, kecemburuan ataupun 
kebencian. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai- 
nilai yang relevan untuk proses pertukaran (pergantian), semacam 
kejujuran, keadilan serta tanggung jawab yang malah nilai seperti 
ini menjadi perihal yang sangat susah ditemui di Indonesia. Seseo-
rang pemimpin transformasional bisa diukur dalam hubungannya 
dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Para 
pengikut seseorang pemimpin transformasional merasa terdapatn-
ya keyakinan, kekaguman, kesetiaan serta hormat terhadap pemi-
mpin tersebut serta mereka termotivasi buat melaksanakan lebih 
daripada yang awal mulanya diharapkan terhadap mereka. Seseo-
rang pemimpin transormasional memotivasi para pengikut dengan 
membuat mereka lebih siuman betapa berartinya hasil- hasil peker-
jaan, mendesak mereka agar lebih mementingkan organisasi atau-
pun negeri daripada kepentingan diri sendiri serta mengaktifkan 



44 Kontekstual Kepemimpinan Bisnis

(menstimulus) kebutuhan- kebutuhan mereka yang lebih besar. 
Sesesorang dengan kepemimpinan transformasional sedianya dapat 
menjadi sangat efisien apabila memiliki ciri kepemimpinan visioner, 
sebab visi mencerminkan tekad, energi memikat yang besar, has-
rat semangat serta kondisi ataupun perwujudan sempurna di masa 
depan selaku impian yang hendak diwujudkan. Ciri pemimpin vi-
sioner merupakan yang pertama sebagai penentu arah dimana pemi-
mpin wajib sanggup menyusun langkah bermacam target yang bisa 
diterima selaku sesuatu kemajuan rill oleh seluruh elemen bangsa. 
Seperti nahkoda, pemimpin wajib sanggup memastikan arah negeri 
dalam suasana serta keadaan apapun dengan langkah- langkah yang 
pas buat mengamankan, menyelamatkan ataupun dalam memaju-
kan negeri dengan langkah revolusioner sekalipun (apabila benar- 
benar diperlukan). Yang kedua selaku agen pergantian pemimpin 
wajib sanggup mengantipasai bermacam pertumbuhan di dunia 
luar, memperkirakan implikasinya terhadap negeri, menghasilkan 
sense of urgency serta prioritas untuk pergantian yang disyaratkan 
oleh visi, mempromosikan eksperimentasi serta memberdayakan 
orang- orang untuk menciptakan pergantian yang dibutuhkan. Cer-
minan simple dari seorang pemimpin selaku agen perubahan mis-
alnya; rakyat yang sebelumnya disiplin jadi berdisiplin besar, rakyat 
yang sebelumnya dihantui konflik etnis serta agama jadi penuh 
toleran, rakyat yang sebelumnya membuang sampah sembarangan 
jadi membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga selaku orator 
ulung, yang sanggup mengkomunikasikan visi serta misinya kepada 
rakyat sehingga rakyat bersemangat mencermati dengan penuh at-
ensi kala pemimpin tersebut memberikan pencerahan. Tidak hanya 
itu pemimpin pula wajib dapat berdiplomasi di tingkatan dunia demi 
mempromosikan bermacam gagasannya yang orsinil serta umum. 
Yang keempat selaku guru serta pemberi teladan yang baik, pemi-
mpin wajib mampu serta sanggup dijadikan kaca untuk warganya 
serta mampu jadi tauladan yang baik kepada siapapun. Pemimpin 
wajib melindungi ahlaknya sebab pemimpin selaku pusat perhatian, 
pemimpin pula wajib menghasilkan banyak karya serta keberhasilan 
karena pemimpin akan dicontoh oleh warganya. Contoh kepemi-
mpinan transformasional sekaligus visioner dapat kita perhatikan 
terdapat pada diri nabi serta rosul sejak zaman Nabi Adam ‘alaihis-



45Kepemimpinan Multibudaya, Visioner, dan Transformasional

salam hingga Nabi Muhamad shallallaahu ‘alaihi wa sallam serta 
paling utama Rosul Ulul Azmi. Rosul Ulul Azmi diketahui dengan 
rosul yang memiliki banyak kemampuan serta harapan buat kema-
juan peradaban manusia serta sanggup menanggulangi krisis ke-
manusian pada zamannya sehingga manusia dikala itu menemukan 
ajaran-ajaran sehingga tercerahkan dalam memahami alam serta ke-
hidupan. Ajaran-ajaran tersebut memiliki dampak (pengaruh) yang 
sangat besar hingga pada kehidupan masa saat ini. Para Nabi dan 
Rosul yang dijuluki Rosul Ulul Azmi tersebut diantaranya adalah 
Nabi Nuh ‘alaihissalam, Nabi Ibrahim ‘alaihissalam, Nabi Musa 
‘alaihissalam, Nabi Isa ‘alaihissalam dan Nabi Muhamamd shallal-
laahu ‘alaihi wa sallam.

STRATEGI KEPEMIMPINAN OPTIMALISASI 
BUDAYA DEMI PRODUKTIVITAS PEGAWAI

Kepemimpinan pada hakikatnya ialah keahlian yang dipunyai ses-
eorang untuk membina, membimbing memusatkan serta menggera-
kan orang lain supaya bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang 
sudah ditetapkan. Kepemimpinan juga bisa mempengaruhi moral, 
kepuasan kerja, keamanan, mutu kehidupan kerja dan paling utama 
tingkatan prestasi suatu organisasi. Kemampuan serta keahlian dalam 
pengarahan merupakan faktor berarti daya guna suatu organisasi.

Apabila organisasi bisa diidentifikasikan kualitas- kualitas yang 
berhubungan dengan kepemimpinan, keahlian buat menyeleksi 
pemimpin- pemimpin yang efisien hendak bertambah. Serta apabila 
organisasi bisa diidentifikasikan prilaku serta teknik- teknik kepemi-
mpinan efisien organisasi, bermacam prilaku serta teknik- teknik 
kepemimpinan efektip organisasi, bermacam prilaku serta metode 
tersebut hendak bisa dipelajari. Aspek yang diidentifikasikan pen-
garuhi produktivitas merupakan kepemimpinan. Pemimpin serta 
bawahan dalam sesuatu organisasi mempunyai kedudukan yang 
sama berartinya, maksudnya kalau dengan terdapatnya pemimpin 
yang mempunyai keahlian serta visi yang kokoh tidak hendak berar-
ti tanpa terdapatnya bawahan dengan kompetensi yang profesional 
tanpa terdapatnya pemimpin yang sanggup menggerakannya pula 
tidak mempunyai banyak makna. Pemimpin dengan style kepemi-
mpinannya memastikan strategi organisasi baik jangka panjang 
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ataupun jangka pendek. Kepemimpinan ialah pengarahan langsung 
serta tidak langsung kepada karyawan buat melaksanakan pekerjaan.

Produktivitas kerja ialah cerminan tentang aktivitas yang su-
dah sukses dilaksanakan ataupun sukses dalam pencapaian tujuan 
dengan waktu yang sudah diresmikan tadinya. Produktivitas lebih 
berorientasi kepada keluaran, hingga hasil pekejaan pegawai bisa 
dikatakan efisien, apabila cocok dengan rencana kerja yang sudah 
didetetapkan, sehingga pekerjaan bisa terselesaikan cocok dengan 
waktu yang sudah diterapkan. Kepemimpinan memiliki pengaruh 
yang kokoh terhadap produktivitas kerja karyawan. Peranan as-
pek manusia senatiasa mencermati kemauan serta keahlian tiap 
karyawan dalam industri wajib silih dipelihara serta dibesarkan 
keahlian karyawan. Budaya karyawan yang telah di wujud dai dalam 
organisasi sangat pengaruhi sikap karyawan dalam bekerja. Pemi-
mpin pula wajib pintar dalam mengenali serta memotivasi keryawan 
supaya bisa berprestasi dengan baik yang kesimpulannya hendak 
tingkatkan produktivitas industri serta organisasi.
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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 ditetap-
kan 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 memaksi-
malkan peluang yang ada serta menjaga kinerja individu yang ter-
dapat 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 un-
tuk 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 men-
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jual 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 kegia-
tan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir 
untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual produk ba-
rang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak.

Dalam suatu organisasi bisnis yang menentukan berhasil atau 
tidaknya dapat ditentukan dari kinerja pemimpinnya dalam memi-
mpin organisasi  bisnis tersebut, dimana seorang pemimpin meme-
gang peranan penting dalam menggerakkan para bawahan atau ang-
gota timnya. Keterampilan kepemimpinan yang baik serta efektif dan 
efieisn sangat dibutuhkan untuk mendorong, membangun, serta me-
ingkatkan 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 ataubawahann-
ya 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 resis-
ten beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang sewaktu – waktu 
bisa berubah, dan mampu menghadapi segala bentuk perubahan 
dan membuat berbagai macam program perubahan yang dibutuh-
kan 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 seo-
rang individu menjadi pemimpin. Kecerdasan, inisiatif, ket-
erbukaan dan perasaan humor, antusiasme, kejujuran, sim-
patik dan kepercayaan diri adalah sifat – sifat yang dianggap 
harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini wajib dimi-
liki oleh setiap pemimpin agar berhasil dalam memimpin 
organisasi. Jika dari semua hal diatas ada yang tidak dimi-
liki 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 organ-
isasi 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 mem-
butuhkan 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 for-
mal.

4. Teori Jalan Kecil - Tujuan

 Merupakan teori kepemimpinan yang menggambarkan 
kepemimipinan yang direktif (pengarahan), pemimpinan 
yang mendukung partisipatif dan pemimpinan yang berori-
entasi pada prestasi. 

Selain itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memi-
mpin suatu organisasi (Badu & Djafri, 2017), diantaranya adalah:

1. Kepemimpinan yang baik tidak hanya berdasarkan penun-
jukannya, akan tetapi dapat dilihat juga berdasarkan 
bagaimana penerimaan dari para anggota terhadap kepemi-
mpinannya.

2. Efektivitas kepemimpinan seseorang dapat terlihat dari ke-
mampuannya untuk berkembang dan maju.

3. Kepemimpinan yang baik dan handal dituntut untuk mam-
pu membaca segala situasi dan keadaan anggota atau bawa-
hannya.

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, mengger-
akkan para pengikut atau anggotanya. Untuk menjalankan tugasn-
ya dalam sebuah organisasi pemimpin membutuhkan komponen – 
komponen lain (Badu & Djafri, 2017) sebagai berikut :

1. Pemimpin, yaitu orang yang mampu mempengaruhi, meng-
gerakan 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 tu-
juan 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 kepemi-
mpinan berada.

Tugas utama dari seorang pemimpin adalah melakukan fung-
si-fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajemen tersebut diantaranya 
adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawas. 
dan juga mengevaluasi. Dengan menggerakkan orang atau kelom-
pok 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 organ-
isasi yaitu adalah pengambilan keputusan, menentukan sasaran atau 
target, menyusun kebijakan – kebijakan, mengorganisasikan dan me-
nempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan atau bidangnya, meng-
koordinasikan kegiatan–kegiatan antara bawahan dengan atasan atau 
antara bagian dan unit, serta memimpin, memonitoring dan mengeval-
uasi pelaksanaan pekerjaan (Badu & Djafri, 2017).
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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 or-
ganisasi (Safaria, 2004). Kepemimpinan strategis sangat dibutuh-
kan dalam merumuskan dan menjalankan strategi dari suatu or-
ganisasi, kepemimpinan strategis diantaranya meliputi kemampuan 
untuk mengantisipasi, visioner, fleksibel serta mampu memberday-
akan sumber daya manusia dalam hal ini orang yang dipimpin un-
tuk membuat perubahan perubahan yang strategis, kepemimpinan 
strategis tersebut harus dimiliki oleh top management team karena 
merekalah yang mampu merumuskan dan menjalankan strategi ser-
ta mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, pada um-
umnya 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 ma-
nusia, memelihara budaya organisasi menegakkan praktik etis dan 
juga pengembangan kontrol strategis (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 
1997). Pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini tidak han-
ya 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 pengambi-
lan keputusan terhadap suatu produk. Sedangkan pengertian Pen-
delegasian Wewenang Menurut (Hasibuan, 2007), Pendelegasian 
wewenang adalah memberikan sebagian tanggung jawab dan we-
wenang oleh pemberi wewenang (delegator) kepada penerima we-
wenang (delegate) untuk mewakili kewajiban pemberi wewenang. 
Sedangkan (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2000) mengemukakan 
bahwa Pendelegasian Wewenang adalah pemberian wewenang 
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dan tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada bawahan atau 
karyawannya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
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Pemimpin bukan hanya digadang sebagai pembawa peruba-
han tetapi mereka juga sekaligus memimpin perubahan tersebut. 
Kepemimpinan yang strategis harus memiliki kepekaan terhadap 
bisnis, namun juga harus peka terhadap dinamika sekitarnya. Pe-
rubahan-perubahan yang dinamis diharapkan mampu membuat 
pemimpin menjadi bertindak lebih proaktif, kreatif dan juga ino-
vatif. Dengan begitu pemimpin sebagai pembawa perubahan pada 
dasarnya harus memiliki karakteristik utama, dimana: (1) kreatif 
dan inovatif, (2) memiliki sikap Intra-, dan Enter-preneurship bagi 
bisnis, dan yang terakhir (3) mempunyai kapasitas dan jaringan so-
sial yang handal. Ketiga karakter yang disebutkan diatas merupakan 
dasar seorang pemimpin dalam mengambil sikap untuk proactive to 
change (Prasetyo, 2002).

Pentingnya kemampuan pemimpin dalam bisnis tentunya ber-
tujuan untuk kemajuan bisnis yang ditugaskan kepadanya. Selain hal 
tersebut pemimpin diharapkan untuk mampu dalam meningkatkan 
kualitas kepuasan kerja para pegawainya dimana persepsi kepuasan 
kerja sangat berkaitan dengan pekerjaannya yang dapat dipengaruhi 
dari beberapa faktor salah satunya adalah dengan gaya komunikasi 
dengan atasan, prosedur kerja serta aturan kerja, atau rekan kerja, 
iklim kerja serta hadiah yang diberikan untuk para pegawainya. Se-
lain hal tersebut, pemimpin dituntut untuk peka terhadap budaya 
dalam bisnis, dimana budaya ini berfungsi dalam menetapkan ba-
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tas dan wewenang hingga memberikan identitas pada para pegawai 
atau anggotanya. Karakter-karakter budaya pada bisnis dapat dijad-
ikan sebagai pedoman bagi pemimpin dalam membuat keputusan 
agar bisnis yang ditugaskan kepadanya menjadi lebih efektif, efisien 
dan akurat dalam mencapai tujuan (Fidler, 1974).

Begitu dinamisnya bisnis yang ada di dunia menciptakan begi-
tu banyak perubahan yang mengantarkan pada tingginya kompeti-
si antar organisasi atau perusahaan. Didukung dengan digitalisasi 
yang mana ikut dalam mempercepat perubahan yang terjadi di dunia 
saat ini. Bisnis harus fleksibel dan mudah beradaptasi, dengan be-
gitu tidak akan tertinggal dengan kompetitornya. Disinilah peran 
kepemimpinan amat diperlukan guna mengatasi dinamika bisnis 
dan mempertahankan bahkan melakukan ekspansi bisnisnya lebih 
luas. Pemimpin di suatu bisnis mempunyai posisi yang dominan da-
lam menentukan seberapa sukses atau tidaknya suatu bisnis. Hal ini 
dikarenakan tidak jauh dari kepercayaan bahwa kepemimpinan mer-
upakan salah satu kekuatan kunci untuk menggerakkan bisnis hing-
ga mampu membangun suatu budaya baru dalam organisasi yang 
dapat beradaptasi dengan dinamika bisnis diluar sana. Performa 
yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan cerminan dari perfor-
ma kepemimpinan yang diberikan dalam mengelola bisnis tersebut, 
maka dapat dikatakan pemimpin yang baik mampu mengarahkan, 
mempengatuhi serta mengawasi orang lain guna terlaksananya tu-
gas sesuai dengan kemauannya, sehingga diharapkan tujuan bisnis 
dapat terwujud (Yaqub, 1984).

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. Berdasarkan kajian teor-
itis para pemimpin memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding 
dengan pegawai lainnya dalam mencapai tujuan bisnis, hal tersebut 
dikarenakan pemimpin merupakan inti dari manajemen, dan mana-
jemen merupakan penggerak sumber daya, fungsi dan alat lainnya 
(Hardjito, 1997).

Untuk memobilisasi sumber daya, terutama sumber daya ma-
nusia atau karyawan, diperlukan keterampilan kepemimpinan yang 
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dimiliki seseorang. Kepemimpinan sangat penting bagi setiap peru-
sahaan karena ini adalah penggerak utama untuk mencapai tujuan 
melalui inovasi (Robbins, 1996). Dengan kepemimpinan yang baik 
pada “roda kemudi”, perusahaan menjadi berkembang dan mengam-
bil risiko sehat untuk pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya, kepemi-
mpinan yang buruk dapat menghambat keberhasilan bisnis dan men-
gakibatkan kegagalan pada berbagai tingkatan (Sutarto, 1995).

Berikut ini adalah kunci skill kepemimpinan dalam bisnis atau 
bisnis menurut Ansoff (1981):

1. Skill komunikasi Interpersonal

 Dalam memimpin, seorang pemimpin perlu memiliki ke-
mampuan untuk mengartikulasikan pendapat dengan jelas 
dan tidak menyisakan ruang untuk kesalahpahaman. Seni 
komunikasi memainkan peran besar dalam membangun ke-
percayaan 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 pemi-
mpin 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 me-
misahkan 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 ke-
pada anggota perusahaan lain, baik rekan atau bawahan.

3.  Team Player

 Pemimpin tidak duduk sepanjang hari di kantor mereka, 
melihat grafik dan laporan tim mereka. Sebaliknya, mere-
ka 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 mening-
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katkan produktivitas mereka, sehingga berkontribusi pada 
visi bisnis. Di antara keterampilan kepemimpinan yang pal-
ing 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.

4.  Adaptasi

 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 be-
radaptasi adalah keterampilan kepemimpinan yang pent-
ing bagi kesejahteraan perusahaan Anda. Adaptasi yang 
dikombinasikan dengan keterampilan komunikasi memu-
ngkinkan seorang pemimpin untuk meneruskan visi peru-
bahan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti den-
gan sepenuh hati. Keterampilan kepemimpinan bisnis bagi 
pemilik bisnis juga termasuk menerapkan perubahan terse-
but dengan lancar, tanpa mengganggu keseimbangan bisnis 
dan mengatasi pertentangan.

5.  Kejujuran

 Di antara karakteristik seorang pemimpin, sikap jujur ke-
pada diri sendiri dan orang lain penting untuk memimpin. 
Kejujuran adalah salah satu kunci keterampilan kepemi-
mpinan bagi pemilik bisnis. Ini memungkinkan seseorang 
untuk dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari rekan-
rekan dan bawahan mereka. Mendapatkan kepercayaan ada-
lah landasan untuk mendapatkan rasa hormat orang lain.

6.  Pembelajaran

 Kepribadian kepemimpinan menyadari bahwa belajar ada-
lah proses seumur hidup, ini adalah alasan mengapa mer-
eka terus mencari peluang untuk mendidik dan mening-
katkan diri mereka sendiri. Selain itu, seorang pemimpin 
selalu mengakui bahwa kadangkala orang lain lebih ber-
pengetahuan daripada mereka dalam topik tertentu. Selain 
itu, mereka memungkinkan orang-orang untuk mengek-
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spresikan pendapat mereka, untuk kepentingan perusa-
haan. Mampu belajar dan mempromosikan pembelajaran 
adalah keterampilan kepemimpinan bisnis yang sangat 
diperlukan oleh seorang profesional yang berusaha untuk 
sukses. Salah satu kualitas pemimpin yang hebat adalah 
mereka mempekerjakan karyawan yang akan mengisi kes-
enjangan 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 dibahas juga pada Aspizain (2017), 
pemimpin juga dapat diciptakan dengan langkah-langkah 
yang lebih mudah dicapai dan diadaptasi, meskipun pada 
dasarnya banyak orang yang memang sudah terlahir memi-
liki bakat memimpin. Hal tersebut ada 3, yaitu : 

1. Pengaruh. Dalam suatu komunitas atau organisasi, 
orang-orang yang memiliki pengaruh tinggi lah yang 
sesungguhnya memimpin komunitas atau organisa-
si tersebut. Sehingga kunci penting sebuah pengaruh 
dimana pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin 
formal atau pemimpin substansif. Karena merupakan 
hal yang keliru apabila menilai posisi kepemimpinan 
hanya berdasarkan jabatan yang disematkan pada ses-
eorang, kepemimpinan tanpa memiliki pengaruh terha-
dap orang lain tidak ada bedanya dengan anggota biasa. 
Mengutip dari John C. Maxwell, yang merupakan pakar 
kepmimpinan, mengatakan bahwa kapasitas yang di-
miliki oleh pemimpin dapat dilihat dari pengaruh yang 
dihasilkannya. Pengaruh ini dapat diasah dengan kon-
sistesinya terhadap apa yang diucapkan dan pendirian 
yang teguh dan mampu mengkomunikasikannya den-
gan orang lain.

2. Disiplin Diri. Orang bijak mengatakan bahwa disip-
in dan kegigihan adalah kunci dari suksesnya sebuah 
kepemimpinan. Mereka, para pemimpin adalah mereka 
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yang mampu untuk terus berbuat dan berkontribusi 
positif secara permanen dan memiliki komitmen atas 
apa yang telah disepakati. Disiplin diri merupakan hal 
yang sulit dilakukan apabila orang tersebut tidak siap 
untuk konsisten.

3. Keteladanan. Pemimpin besar adalah mereka yang mam-
pu dalam menularkan aura kepemimpinannya, ia selalu 
mencoba untuk membangkitkan iklim kepemimpinan 
disekitarnya dengan menjadikan dirinya seorang tel-
adan yang baik. Sikap teladan ini yang akan dihormati 
dan ditiru oleh orang lain sehingga dengan secara terus 
menerus mempertahankan sikap teladan tersebut akan 
melahirkan pemimpin-pemimpin besar lainnya.

Menjadi seorang pemimpin tidak pernah mudah, apalagi seo-
rang pemimpin bisnis. Di satu sisi, seorang pemimpin harus me-
mikirkan cara untuk terus menghasilkan keuntungan. Di sisi lain 
juga harus mencari cara untuk memberdayakan sumber daya ma-
nusia yang dimilikinya. Dalam bukunya Thoha (2009) menjelaskan 
untuk dapat 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. Teamwork: Jelas perbedaan pemimpin dengan boss, seseo-
rang dapat dikatakan sebagai pemimpin ketika mereka ber-
sedia untuk ikut terjun langsung ke lapangan dan bekerja 
sama dengan seluruh anggota timnya, bukan dengan duduk 
dan memberikan perintah dengan rajin. Namun, adakalan-
ya memang pemimpin tidak harus turun ke lapangan setiap 
waktu, tetapi hal seperti ini wajib dilakukan secara berka-
la. Hal ini guna memahami secara keseluruhan bagaima-
na orang-orang yang bekerja ataupun bermitra dengannya 
atau hal terbaik dalam mengetahui cara memimpin mereka 
adalah dengan ikut langsung mengerjakan apa yang mereka 
lakukan hal ini terbukti efektif dalam mendukung keputu-
san pemimpin dalam bisnisnya. Contohnya, jika pimpinan 
menginstruksikan anggota tim tersebut dalam promosi 
pada sebuah platform digital, maka pemimpin dapat mem-
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ulai dari mengajak mereka berdiskusi dari target hingga 
ekspektasi yang ingin dicapai. Kemudian konten tersebut 
dapat di unggah dengan melihat resiko apa saja yang dapat 
tercermin dari promosi tersebut, jangan sampai menja-
di bumerang dan mencoreng nama organisasi atau peru-
sahaan. Pemimpin sebaiknya melakukan ini dari awal dan 
membiarkan anggota timnya berkreasi sesuai dengan kap-
asitas diri mereka. Namun jika tidak sesuai, harus duduk 
berdiskusi dan evaluasi kembali dan biarkan hal ini men-
galir terus-menerus hingga tujuan tercapai.

2. Delegation : Selain terjun langsung mengamati dan mema-
hami di lapangan dengan anggota tim, pemimpin juga ha-
rus mempercayai kemampuan anggota timnya agar mera-
sakan proses terhadap dirinya atu terhadap perusahaan. 
Perlu digarisbawahi, bahwa memberika kepercayaan pada 
anggota timnya merupakan tanda kekuatan pimpinan, bu-
kan menunjukkan pimpinan yang semakin lemah. Mendel-
egasikan tugas ke orang-orang yang tepat merupakan suatu 
keterampilan yang harus terus diasah agar dapat menjadi 
pemimpin bisnis yang profesional. Orang yang diberi tang-
gung jawab dengan hal yang disukainya akan memberikan 
hasil yang memuaskan. Selain hal tersebut mendelegasikan 
tugas juga dapat dikatakan bahwa pemimpin mereka mem-
percayai mereka. Hal positif lainnya dengan begitu pemimp-
in juga ada waktu untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya 
yang tidak dapat didelegasikan kepada siapapun. Delegasi 
merupakan hal yang sederhana namun harus dilakukan 
secara seimbang karena dengan begitu akan memberikan 
dampak besar pada produktivitas bisnis yang dijalankan.

3. Knows nothing perfect :  Pemimpin memiliki tanggung 
jawab dalam mendorong anggotanya untuk mencapai hasil 
yang lebih baik tiap harinya. Namun pada realitanya apabi-
la kinerja timnya menurun, banyak pemimpin yang justru 
langsung mencaci dan menghakimi bahwa kinerja timnya 
tidak maksimal tanpa mengetahui apa yang sudah dilaku-
kan oleh timnya. Apabila ingin menjadi pemimpin yang 
baik dan bijaksana, maka perlu untuk mengendalikan diri 
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dan menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, diband-
ing memaki dan menuntut hal yang sempurna, maka pa-
tut dicoba untuk dapat duduk bersama dan berdikusi serta 
evaluasi. Tindakan sederhana seperti ini dapat membangun 
mood dan membangun keakraban pada timnya, meskipun 
pemimpin harus tegas tetapi harus juga memberikan in-
struksi atas tujuan yang ingin dicapai dan membantu timn-
ya untuk dapat memahami apa yang diinginkan. Kemajuan 
membutuhkan kesabaran dan pemimpin yang baik mema-
hami hal tersebut.

4. Learn More : Pemimpin bukanlah titik pencapaian tertinggi, 
banyak orang yang merasakan hal tersebut. Memiliki kecuk-
upan finansial, kemudian berhenti belajar. Padahal bisnis itu 
sangat dinamis apalagi di era digital seperti saat ini, pemi-
mpin tidak bisa menjadi seseorang yang ketinggalan zaman 
karena tidak memperbarui pengetahuan. Maka dari itu al-
angkah baiknya apabila mempelajari bidang bisnis yang di-
jalankan dari berbagai macam perspektif, karakteristik

5. Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pemimpin ada-
lah titik pencapaian tertinggi, dimana pimpinan cukup me-
nerima gaji dan berhenti belajar. Padahal, demi semua an-
ggota 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 se-
tiap hari. Perluaslah perspektif pemikiran agar terciptan-
ya inovasi-inovasi baru. Dengan melakukan hal tersebut, 
secara tidak langsung juga membuat seluruh anggota tim 
Anda lebih percaya diri.

Selanjutnya menurut Zainun (1989) pemimpin suatu organi-
sasi baiknya memiliki syarat-syarat sebagaimana dijelaskan sebagai 
berikut:

1). Memiliki kecerdasaan yang tinggi agar dapat memecahkan 
masalah di setiap persoalan yang timbul akibat perilaku 
bisnis dengan tepat dan bijaksana.
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2). Emosi yang stabil, tidak labil dan tidak terpengaruh suasa-
na yang berganti-ganti dan mampu memisahkan persoalan 
pribadi dengan perosalan profesional.

3). Memiliki kecakapan dalam berhadapan dengan orang lain 
sehingga mampu membuat pegawainya senang dan puas 
dalam bekerja.

4). Ahli dalam mengorganisir dan menggerakan pegawainya secara 
bijak dalam mewujudkan tujuan organisasi, dan tahu dengan 
tepat kapan dan kepada siapa wewenang dapat diberikan.

5). Kemudian memiliki a.) Social Skill untuk memecahkan ma-
salah yang ada di organisi atau masyarakat dan b.) Manage-
ment Skill dimana pemimpin memiliki keterampilan secara 
teknis dan keterampilan dalam bekerja sama dengan orang 
lain serta c.) Pemahaman kompleksitas organisasi dan ber-
tindak secara menyeluruh ke bagian-bagian organisasi se-
cara konsepsional.

Berhasil tidaknya upaya menjalankan suatu bisnis dalam perusa-
haan untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut sangat 
dipengaruhi oleh kepemimpinan, karena pemimpinlah yang menjadi 
pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan dari suatu 
pekerjaan, demikian pula bisa dikatakan bahwa keberhasilan dalam 
memimpin sebuah perusahaan merupakan keberhasilan seorang 
pemimpin pada perusahaan tersebut dalam mempengaruhi orang 
lain yang ada di bisnis perusahaan tersebut untuk menjalankan vis-
inya, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik antara atasan dan 
para bawahannya, tujuan perusahaan tersebut akan semakin mudah 
untuk dicapai (Winardi, 2004).

Dari sudut pandang keilmuan itu sendiri, teori tentang kepemi-
mpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan tum-
buhnya manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang 
kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan ini menurut Hasibuan  (2006) 
adalah “Cara seorang pemimpin mempengaruhi bawahan, agar mau 
bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 
organisasi”. Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan yang dilaku-
kan untuk dapat mempengaruhi orang lain dan mengubah per-
ilaku, untuk dapat meraih tujuan secara bersama. Suatu penerapan 
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kepemimpinan yang tepat akan menumbuhkan partisipasi, keper-
cayaan, loyalitas, dan motivasi secara internal dari para bawahan, 
dimana hal-hal ini akan tercipta karena pengaruh dari kecakapan, 
kemampuan, dan perilaku pimpinan tersebut.
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Definisi Konflik
Definisi konflik (dari katacon- Fligere, Conflictum mempunyai 

arti silih berbenturan ialah segala bentuk benturan, tabrakan, keti-
daksesuain, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan 
interaksi-interaksi yang antagonis. Kata konflik mempunyai seba-
gian makna, makna negatif, positif dan netral dalam pengertian yang 
negatif konflik indentik dengan sifat- watak animalistik, kebuasan, 
kekerasan, barbarisme, destruksi, pengerusakan, penghancuran, 
irrasionalisme, tanpa kontrol emosional, hura-hura, pemogokan, 
perang dan seterusnya. Dalam definis positif, sampai konflik di-
hubungkan dengan peristiwa, petualangan, hal-perihal yang baru, 
inovasi, pembersihan, pemurnian, pembaharuan, penerangan, batin, 
kreasi, pertumbuhan, perkembangan, rasionalisme, kreasi. Konflik 
ialah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi maupun suatu in-
teraksi yang bersifat antagonis (berlawanan, bertentangan maupun 
bersebrangan) (Zazin, 2010).

Definisi Konflik ialah suasana pertentangan ataupun perband-
ingan metode pandang bukan masalah positif serta negatif, melain-
kan terdapatnya satu pemikiran ataupun perilaku dimaknai berbeda 
oleh pihak lain ataupun berseberangan. Tidak dapat dipungkiri pada 
warga awam kalau konflik merupakan sesuatu perihal yang kurang 
baik, mengerikan, serta mengusik, ikatan antar warga maupun an-
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tara karyawan dalam sesuatu industri. (Muhyi et Angkatan Laut 
(AL)., 2016) Manajemen konflik merupakan tata penggunaan yang 
dapat digunakann dari pihak yang turut dan dalam konflik maupun 
pihak ketiga yang hadapi perselisihan antara 2 orang maupun leb-
ih maupun 2 kelompok maupun lebih supaya menghasilkan titik 
terang atas permasalahan tersebut. (Ilyas&amp; Devi, 2019).

Konflik merupakan suatu kondisi tidak terdapatnya keharmoni-
san, suatu kondisi dimana terjalin suatu pertentangan, suatu kondi-
si dimana tidak ada kesepakatan, dan konflik yakni kondisi yang 
dinamis (konflik tergantung perkembangan zona strategis). Konf-
lik dalam organisasi merupakan sesuatu keadaan dalam organisasi 
dimana ada perbandingan komentar ataupun pertentangan dalam 
melaksanakan tugas buat melaksanakan visi dan misi organisasi. 
Konflik merupakan kondisi yang bisa membatasi proses penerapan 
tugas guna pencapaian tujuan organisasi.

Konflik didefinisikan juga sebagai kondisi yang silih bertabra-
kan, tidak cocok, terjalin perseteruan, perkelahian serta interaksi 
yang berlawanan selaku akibat terdapatnya perbandingan kepentin-
gan dari bermacam pihak. Konflik bisa terjalin dalam keadaan apap-
un, tidak terbatas oleh tempat, waktu serta subjek. (Sudarmanto et 
al , 2021). Unsur- unsur konflik terdiri atas:

1. Aktor: sangat tidak ada 2 orang yang memilki sengketa.

2. Obyek: terdapatnya suatu yang dipertentangkan(kebijakan, 
tatalaksana serta tata cara, tujuan, hasil).

3. Suasana: atauran ataupun budaya kerja yang berlaku.

Tahapan- tahapan pertumbuhan konflik:

1. Konflik Fungsional merupakan di anggap positif sebab ting-
katkan kinerja serta mengenali kelemahan.

2. Konflik Difungsional merupakan konfrontasi ataupun in-
teraksi antar kelompok yang menganggu industri dan 
membatasi pencapaian tujuan ataupun target.

Jenis- jenis konflik digolongkan dalam 6 wujud ialah:

1. Konflik yang terjalin dengan diri sendiri.

2. Konflik dengan orang lainnya.

3. Konflik dengan anggota dalam satu kelompok.
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4. Konflik dengan kelompok lainnya.

5. Konflik dengan bagian dalam organisasi.

6. Konflik dengan organisasi

Mengelompokkan konflik:

1. Konflik diri merupakan permasalahan emosi yang terjalin 
didalam diri seorang disebabkan ia dituntut buat menun-
taskan sesuatu pekerjaan ataupun menggapai sesuatu sasa-
ran sedangkan, memohon, tujuan serta informasi nilainya 
tidak mampu penuhi tuntutan, sehingga perihal ini jadi be-
ban menurutnya.

2. Konflik antar orang merupakan konflik antara 2 orang di-
mana tiap orang memiliki, 4 kebutuhan dasar psikologis 
yang mana dapat jadi faktor konflik apabila tidak terpenuhi.

Jenis- jenis konflik lini serta staff:

1. Konflik Vertifikasi ialah konflik yang terjalin antara atasan 
serta bawahan dalam sesuatu organisasi.

2. Konflik Horizontal ialah konflik yang terjalin antara seo-
rang ataupun kelompok dengan orang yang lain ataupun 
kelompok yang lain yang bisa terjalin disebabkan terdapa-
tnya sumber energi yang sangat jarang yang diperebutkan 
ataupun faktor-faktor emosional yang lain.

3. Konflik kedudukan ialah konflik yang terjalin akibat per-
anan yang dicoba oleh seorang dari organisasi tidak sama 
dengan yang di idamkan oleh pemegang jabatan. (Sudar-
manto et al, 2021).

Faktor utama konflik, meliputi: adanya perbandingan kepentin-
gan, adanya perbandingan pengertian/penjelasan, adanya perband-
ingan tata cara pandang, adanya ketidakjelasan tujuan, adanya per-
bandingan peraturan yang dianut, dan adanya pergantian atmosfer 
baru. Faktor utama konflik ini hendak mempengaruhi jenis strategi 
penyelesaian serta penangkalan konfliknya. Konflik pula dapat dise-
babkan oleh sebagian aspek berikut, yakni:

1. Kegagalan komunikasi, diakibatkan sebagian faktor, yakni: 
salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat bahasa 
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yang sulit dimengerti informasi yang mendua dan tidak 
lengkap serta gaya orang manajer yang tidak berubah-ganti.

2. Kasus jalinan orang atau dari pihak yang berkepentingan, 
diakibatkan sebagian faktor, yakni: ketidaksesuaian tujuan 
maupun nilai-nilai sosial orang karyawan dengan perilaku 
yang diperankan pada jabatan mereka; dan perbandingan 
dalam nilai-nilai maupun asumsi.

3. Struktur organisasi yang bermasalah, diakibatkan sebagian 
faktor, yakni: pertarungan kekuasaan antar departemen 
dengan kepentingan-kepentingan maupun sistem penilaian 
yang bertentangan, persaingan buat memperebutkan sum-
ber tenaga yang terbatas dan silih ketergantungan 2 mau-
pun lebih kelompok-kelompok aktivitas kerja buat menca-
pai tujuan.

MENGELOLA KONFLIK SELAKU PENGELOLAAN 
PERSAINGAN KERJA

Saat sebelum mangulas buat mengelola konflik, butuh kita pa-
hami terlebih dulu penafsiran dari konflik itu sendiri. Konflik ialah 
sesuatu kejadian ataupun fenomena sosial yang jadi bagian dari 
dinamika kehidupan manusia. Kerap kali konflik membagikan aki-
bat negatif terhadap pihak yang berkonflik semacam memunculkan 
persaingan jangka panjang. Konflik dapat mencuat dari bermacam 
perihal semacam perbandingan komentar ataupun tidak sepaham. 
Bagi para pakar konflik bisa didefinisikan selaku suatu proses yang 
diawali dikala sesuatu pihak mempunyai pemikiran kalau pihak 
lain telah pengaruhi secara negatif, suatu yang jadi atensi ataupun 
kepentingan pihak awal. (Herdiansyah, Jefri. 2014). Definisi ini 
pula mencakup bermacam-macam konfik yang orang natural dalam 
organisasi disebabkan tidak samanya tujuan, perbandingan uraian 
kenyataan, tidak sepaham yang diakibatkan oleh harapan sikap serta 
sebagainya. Dalam mengendalikan konflik pastinya terdapat tata tri-
knya sendiri ataupun diucap dengan manajemen konflik.

Manajemen Konflik merupakan proses menganalisis serta 
menanggulangi konflik dengan bijaksana, adil, serta efektif den-
gan 3 wujud tata cara pengelolaan konflik, pengurangan ataupun 
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penekanan konflik serta penyelesaian konflik. Manajemen konflik 
pula ialah serangkaian aksi serta aksi antara pelakon ingin juga pihak 
luar dalam sesuatu konflik. (Widapratama F, Darwis R. 2019). Ma-
najemen konflik tercantum pada sesuatu metode yang berorientasi 
pada proses yang memusatkan pada wujud komunkasi dari pelakon 
maupun pihak luar serta gimana mereka pengaruhi kepentingan ser-
ta interprestasi. Dalam suatu organisasi, pekerjaan individual ingin 
juga sekelompok pekerja silih terpaut dengan pekerjaan pihak-pihak 
lain. Kala mencuat sesuatu konflik dalam suatu organisasi, hingga 
penyebabnya senantiasa diidentifikasikan selaku komunikasi yang 
kurang baik. Begitu pula kala sesuatu keputusan yang kurang baik 
dihasilkan, komunikasi yang tidak efisien senantiasa jadi sasaran 
utama. Konflik tidak senantiasa merugi, hendak tetatpi bisa mem-
bagikan keuntungan dalam jangka Panjang. Bagi Interactionist ber-
kata kalau konflik merupakan satu perihal yang mesti distimulasi, 
sebab konflik bisa mengganti tingkah laku serta bisa menyadarkan 
pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya. Pemahaman inilah 
yang hendak sanggup membuat lebih baik. 

Aktivitas organisasi bisa efisien bila orang serta team kerja yang 
lain terdapat silih keterikatan yang bisa memperkenalkan ikatan 
kerja silih menolong satu sama lain, proses pencapaian tujuan or-
ganisasi, berupaya biar tidak memperkenalkan perbandingan yang 
kesimpulannya hendak jadi suatu konflik. Buat memperkenalkan at-
mosfer kerja jadi lebih kondusif dibutuhkan sesuatu strategi dalam 
mengendalikan konflik. Strategi bisa ditatap selaku perlengkapan 
yang bisa memastikan langkah organisasi dalam jangka pendek ser-
ta jangka panjang. (Susanti Kurniawati. 2015) sehingga bisa disim-
pulkan kalau strategi selaku serangkaian aktivitas yang memikirkan 
aspek tujuan strategis organisasi dengan memakai tata cara yang pas 
tujuan serta pas guna spesialnya dalam pengelolaan sumber energi 
manusia selaku elemen utama yang mempunyai kedudukan berarti 
untuk keberlangsungan kinerja organisasi. Usaha tersebut hendak 
membagikan pengaruh positif buat psikis seorang serta kelompok 
kerja sebab terdapatnya perasaan turut dan serta penghargaan atas 
kekuatan, kemampuan yang dipunyai jadi berguna buat menggapai 
sasaran yang di idamkan industri atau lembaga sehingga telah ten-
tu hasil upaya tersebut hendak berakibat menaikkan kinerja, baik 
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kinerja orang maupun kelompok kerja. Perihal ini memperlihatkan 
kalau terus menjadi baik strategi manajemen konflik dicoba hen-
dak terus menjadi bisa tingkatkan kinerja kerja sama tenaga kepen-
didikan yang hasilnya bisa diukur lewat terciptanya keharmonisan 
bekerja, terjalinnya komunikasi yang terbuka, terdapatnya pertim-
bangan hendak daya guna serta efisiensi kerja dan terbuka dalam 
pemakaian teknik-teknik guna menolong buat penyelesaian peker-
jaan pada pimpinan (manajer) harusnya megelola konflik pekerjaan 
dibutuhkan strategi efisien buat mengelola konflik biar tidak jadi 
rintangan dalam menaikkan kinerja baik kinerja orang ataupun kin-
erja kelompok dengan metode menjauhi, mengakomodasi, mengko-
laborasi, serta melaksanakan kompromi.

Sebaliknya pada strategi kompetisi, pihak lembaga dalam men-
genai ini ialah pimpinan hendaknya memberikan kesempatan pada 
rekan kerja yang lain buat meyakinkan keahliannya dengan memban-
tu membuat keputusan maupun menghasilkan pemecahan yang co-
cok dari aktivitas tersebut, pimpinan hendak dapat memandang kin-
erja antar orang yang terbaik karena sangat tidak melalui pemberian 
kesempatan yang sama secara tidak langsung kita telah ikut memper-
hitungkan dan mengevaluasi karakteristik dan kinerja masing-mas-
ing orang karyawan. Kesempatan ini pula hendak membuat karyawan 
berpikir positif terhadap karyawan yang lain. (Wartini, 2015).

Konflik dapat jadi kasus yang serius dalam masing-masing tim 
kerja, tanpa peduli apapun bentuk kompleksitas tim kerja tersebut. 
Konflik yang tidak dikelolah dengan baik hendak mengarah pada 
konflik yang destruktif dan hendak merugikan tim kerja. Tantangan 
yang besar buat tim kerja tanpa diimbangin dengan refreshing mau-
pun penyegaran hendak membuat anggota tekanan benak. Kondisi 
tekanan benak dalam tim kerja secara lambat-laun hendak mengu-
rangi kinerja tim, karena pemimpin tim harus dengan pintar menge-
lola kerja tim. (Sinambela, 2021).

Dalam dunia kerja, persaingan dinilai jadi suatu mengenai yang 
biasa karena masing-masing orang memiliki tujuan yang sama mau-
pun pula berbeda. Mengenai ini bisa direspon secara positif pula 
negatif. Mayoritas orang dalam dunia kerja hendak bersaing buat 
jenjang karir. Buat dapat bersaing dalam zona kerja yang ketat dan 
ketimpangan penawaran angkatan kerja dan kesempatan kerja, sam-



71Pemimpin Dalam Mengelola Konflik

pai masing-masing orang harus memiliki tenaga saing disebanding 
dengan pesaing lain dalam dunia kerja. (Susanti Kurniawati. 2015). 
Secara garis besar, kompetensi dasar yang harus dimiliki orang, yakni:

1. Memiliki karakter yang kompeten latar balik pembelajaran 
yang unggul pengetahuan berkarir serta pengalaman inter-
nasional di masa globalisasi.

2. Kemampuan berbahasa serta berbicara. Keahlian komuni-
kasi yang baik hendak menunjang pekerjaan lebih efisien 
serta menjalakan ikatan yang lebih luas. Keahlian berbaha-
sa yang baik, misalnya dalam bahasa inggris ataupun juga 
bahasa asing yang lain ialah soft skill yang wajib dipunyai.

3. Etos kerja yang baik, perilaku mental positif serta uraian 
etika kerja. Etika kerja serta etos yang baik memiliki pen-
garuh yang produktif dalam penyesuaian kinerja seorang 
dengan value di tempat ia bekerja.

Pelaksanaan nilai kerja serta karakter yang baik pastinya hen-
dak mendukung aspek moralitas suatu industri bila mau bersaing 
dalam area Global, area Internasional, serta pula wajib sanggup ber-
hubungan dengan kondisi area dekat. Mengelola konflik selaku pen-
gelolaan persaingan kerja dapat dilihat terlebih dulu dalam jenjang 
ataupun tingkatan konflik semacam apa, apa perkaranya, serta gima-
na metode orang berfikir dalam mengalami konflik, berikut dapat 
dipelajari cara- cara menuntaskan konflik bagi para pakar (Andri 
Wahyudi. 2015):

1. Menghindari

 Seorang ataupun organisasi cenderung buat menjauhi ter-
bentuknya konflik. Hal-hal yang sensitif serta potensial 
memunculkan konflik sedapat bisa jadi dihindari sehingga 
tidak memunculkan konflik terbuka.

2. Mengakomodasi

 Anggota regu ingin mengumpulkan serta mengakomo-
dasikan pendapat-pendapat serta kepentingan pihak yang 
ikut serta konflik, berikutnya dicari jalur keluarnya den-
gan senantiasa mengutamakan kepentingan pihak lain atas 
dasar masukan-masukan yang diperoleh.
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3. Kompetisi

 Pihak-pihak yang berkonflik silih bersaing buat memenang-
kan konflik, serta pada kesimpulannya wajib terdapat pihak 
yang rela dikorbankan ataupun dikalahkan kepentingannya 
demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kokoh 
ataupun berkuasa (Win-Lose Solution). 

4. Kompromi

 Penyelesaian konflik dengan metode melaksanakan pe-
rundingan terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga 
setelah itu menciptakan pemecahan ataupun jalur tengah 
atas konflik yang bersama memuaskan (Lose-Lose Solution).

5. Kolaborasi

 Pihak-pihak yang silih berlawanan hendak bersama 
mendapatkan hasil yang memuaskan, sebab mereka malah 
berkolaborasi secara sinergis dalam menuntaskan perkara, 
dengan senantiasa menghargai kepentingan pihak lain, seh-
ingga kepentingan kedua pihak tercapai (Win-Win Solution).

Dengan demikian dalam mengelola konflik selaku pengelolaan 
persaingan kerja, dapat dilihat terlebih dulu konflik apa yang lagi ter-
jalin, dilihat kembali tujuan akhir dari konflik itu sendiri, serta pula 
mencari pemecahan dengan strategi yang telah dipaparkan tadinya.

Kedudukan Kepemimpinan Buat Pemecahan Konflik
Role Conflict ialah sesuatu suasana dimana orang hadapi keti-

daksesuaian antara perintah ataupun permintaan yang diberikan 
dengan komitmen dari sesuatu kedudukan. Keadaan tersebut um-
umnya terjalin sebab terdapatnya dua perintah yang berbeda yang 
diterima secara bertepatan serta penerapan salah satu perintah saja 
hendak menyebabkan terabainya perintah yang lain. Seorang yang 
hadapi role conflict cenderung memunculkan ketegangan psikolo-
gis yang berhubungan baik kesehatan mental ataupun raga sehing-
ga bisa memunculkan rasa tidak aman dalam bekerja serta dapat 
merendahkan motivasi kerja sebab memiliki akibat negatif terhadap 
sikap orang, semacam munculnya ketegangan kerja, banyaknya ter-
jalin perpindahan, penyusutan kepuasan kerja sehingga dapat mer-
endahkan kinerja auditor secara totalitas. (Wiguna, 2014).
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Konflik ialah seluruh suatu yang membuat seorang jadi tidak ya-
kin serta tidak aman terletak di tempat kerja. Konflik bisa terjalin 
diantara pimpinan serta bawahan, perihal itu bisa diakibatkan oleh 
terdapatnya perbandingan komentar, kepentingan, ketidakpastian 
pekerjaan, serta pertentangan pekerjaan di antara kedua belah pi-
hak yang hendak menyebabkan kinerja organisasi jadi lebih rendah 
yang setelah itu berakibat pada pertumbuhan organisasi tersebut. 
Terdapatnya konflik yang bisa mengganggu serta merugikan organ-
isasi diakibatkan oleh manusia yang senantiasa membesar-besarkan 
permasalahan yang terdapat serta menyebarkan isu-isu yang belum 
jelas permasalahannya kepada orang lain. Konflik dibutuhkan buat 
menghasilkan pergantian serta kemajuan. Konflik ialah proses buat 
meningkatkan kreativitas serta inovasi para anggota regu. Konflik bisa 
dimaksud dengan perbandingan, pertentangan, serta perselisihan.

Konflik ialah permasalahan yang sungguh-sungguh dalam tiap 
organisasi ingin juga mendesak kerugian untuk banyak karyawan 
yang baik. Konflik bisa bertabiat menguntungkan ataupun konstruktif 
untuk organisasi, tetapi terdapat konflik yang bertabiat destruktif yang 
bisa mengusik laju pertumbuhan organisasi hendak menyusut, serta 
menyebabkan kemunduran dalam organisasi. Perihal yang sangat dasar 
yang bisa merangsang konflik merupakan minimnya komunikasi dalam 
regu ataupun komunikasi antar karyawan. Buat menghindari konflik 
tersebut terjalin, pertama-tama dapat dibentuk standar komunikasi 
yang jelas dalam ataupun antar regu serta menyesuaikan buat senan-
tiasa mengkomunikasikan seluruh perihal yang berhubungan dengan 
pekerjaan dengan metode yang baik serta benar.

Manajemen konflik merupakan salah satu pendekatan buat 
menuntaskan bermacam permasalahan dengan akibat besar sehing-
ga seluruhnya bisa terselesaikan. Buat menuntaskan permasalahan 
ataupun konflik yang terjalin, dibutuhkan tatanan peraturan yang 
mengendalikan bermacam perihal. Konflik tidak hendak dapat di-
hindari, namun dapat disikapi dengan bijaksana serta diambil selaku 
pelajaran serta motivasi buat kemajuan di masa depan. Kedudukan 
seseorang pemimpin dalam menuntaskan konflik bisa ditempuh 
dengan bermacam metode ialah, awal apabila konflik terjalin sebab 
timbul dari dalam dirinya sendiri yang bisa meresahkan untuk orang 
yang berhubungan dengan dirinya dengan membagikan sebagian 
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anjuran yang membuat rasa yakin diri mencuat, membagikan pel-
uang bawahan buat merenung serta instropeksi, setelah itu apabila 
konflik terjalin antar orang strategi yang bisa digunakan merupakan 
dengan menjauhi konflik.

Memecahkan permasalahan lewat perilaku kooperatif, mem-
persatukan tujuan serta menjauhi konflik supaya tidak mengganggu 
pertumbuhan di dalam organisasi. Tiap pemimpin wajib sanggup 
mengenali sikap yang cenderung memancing kemarahan pihak lain, 
ataupun memperlihatkan minimnya pemahaman diri. Perihal ini 
bisa dituntaskan lewat coaching dimana seseorang pemimpin bisa 
mengawali dengan menetapkan sesuatu ketentuan serta menghara-
pkan seluruhnya buat menaati. Pimpinan kerapkali diasosiasikan se-
laku aktivitas yang berkaitan dengan tugas-tugas tidak popular un-
tuk sebagian orang, semacam misalnya menuntaskan perselisihan 
yang terjalin diantara dua belah pihak yang berseteru. Pimpinan wa-
jib secara aktif mengetahui terdapatnya ketegangan serta berupaya 
memadamkannya supaya tidak membengkak serta melebar ke ma-
na-mana. Kepemimpinan pula menyangkut prediksi yang tidak di-
harapkan.

Pendekatan berikut ini bisa digunakan selaku donasi kedudukan 
kepemimpinan dalam mengatur/menuntaskan konflik:

1. Mampu mengantarkan pokok kasus pemicu munculnya 
konflik. Konflik tidak bisa dituntaskan bila kasus pokoknya 
terisolasi. Konflik sangat bergantung pada konteks terse-
but. Kasus jadi jelas tidak bersumber pada anggapan me-
lainkan bila di informasikan dalam statment tentu.

2. Pendekatan dengan terdapatnya konfrontasi dalam menun-
taskan konflik umumnya malah memusatkan orang buat 
membentuk kubu. Buat itu, bicarakan pokok kasus, bukan 
siapa yang jadi penyebabnya.

3. Bersedia melatih diri buat mencermati serta menekuni 
perbandingan. Pada biasanya keahlian mencermati suatu 
dibarengin dengan kemauan buat berikan asumsi. Sepa-
tutnya kedua belah pihak berupaya buat betul-betul silih 
mencermati.

4. Mampu mengajukan usul ataupun nasehat. Ajukan usul 
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baru yang disadari oleh tujuan kedua belah pihak serta bisa 
mengakomodasikan keduanya. Tawarkan pula kesediaan 
buat senantiasa bisa menolong perwujudan rencana-ren-
cana tersebut.

5. Meminimalisasi ketidakcocokan. Cari jalur tengah diantara 
kedua belah pihak yang kerap berbeda pemikiran serta ko-
mentar. Fokuslah pada persamaan dengan memikirkan per-
bandingan yang sifatnya tidak mendasar. (Rahmat, 2006).

Kedudukan Kepemimpian dalam menanggulangi konflik san-
gat berarti serta memilki tingkatan dalam meghadapinya perihal ini 
dipecah jadi sebagian tahapan bergantung dari kebutuhan ataupun 
tujuan yang diharapkan oleh seseorang pemimpin. Tahapan tersebut 
merupakan menghindari, menjauhi, kurangi efek serta menuntas-
kan konflik.

1. Sesi Mencegah Konflik

a) Sosialiasaikan secara jelas kepada penyebab konflik 
menimpa sasaran, ketentuan maupun hal-hal yang bisa 
memacuh konflik.

b) Menjauhi terdapatnya kesalahan penyampain informasi.

c) Pemberian benefit yang jelas.

d) Keterbukaan atas informasi yang bisa memicuh terben-
tuknya konflik.

2. Sesi Menghindari Konflik

a) Menganalisis konflik yang hendak timbul.

b) Mempersiapkan exit startegi.

c) Membagikan Win-Win Solution.

3. Sesi Kurangi Efek Konflik

a) Kurangi aktivitas yang berbahaya konflik.

b) Memesatkan dalam menuntaskan permasalahan atau-
pun perselisihan sehingga masalah tidak tumbuh kem-
ana-mana.

4. Sesi Menuntaskan Konflik

a) Menganalisa sumber konflik.

b) Membagikan peluang kepada seluruh pihak yang berkonflik 
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buat membagikan penjelasan tentang konflik yang terjalin 
disertakan bukti.

c) Membenarkan kalau seluruh pihak berkonflik melak-
sanakan tanggung jawab ataupun tugas mereka cocok den-
ga ketentuan yang berlaku serta pencapai sasaran cocok ar-
ahan ataupun tujuan industri.

d) Membagikan Win-Win Solution yang bukan cuma mengas-
yikkan seluruh pihak namun mengacu pada atauran serta 
norma yang berlaku.

e) Kecepatan didalam memutuskan jalur keluar yang pas buat 
satu konflik sangat berarti namun yakinkan kalau keputusan 
yang diambil tidak terdesak-desak buat menjauhi kesalahan 
didalam mengambil keputusan. Yakinkan mempersiapkan 
sebagian alternatif pemecahan yang hendak diambil.

Buat bisa menanggulangi konflik yang terjalin dibutuhkan kom-
petensi pemimpin yang meliputi:

1. Mempunyai kemampuan berfikir sistem buat mencari 
pangkal permasalahan sesuatu konflik.

2. Mempunyai kemampuan tata cara komunikasi yang baik 
dalam makna mampu mengkomunikasikan konflik yang 
terjalin dengan baik sehingga kasus tidak melebar.

3. Mempunyai kemampuan tata cara negosiasi yang besar 
(keahlian mencari pemecahan bersama yang silih mengun-
tungkan); dan mempunyai kemampuan mempengaruhi 
orang yang besar (kemampuan buat membuat orang men-
jajaki Ilham maupun benak kita).
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PROSES DALAM ORGANISASI
Salah satu kunci sukses sebuah organisasi dalam rangka men-

capai visi dan misi yang sudah ditetapkan adalah dimilikinya ke-
mampuan 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 pros-
es didalam sebuah organisasi harus mampu menyesuaikan dengan 
kondisi tersebut. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “proses” didefi-
nisikan sebagai sebuah peristiwa / perubahan yang beruntut di da-
lam suatu perkembangan / rangkaian dari tindakan, alur pembuatan, 
dan tahapan pengolahan suatu hal sehingga mampu menghasilkan 
sebuah produk. Gibson dkk (2005) memaparkan bahwa proses da-
lam konteks organisasi merupakan suatu jiwa yang dimiliki oleh 
suatu struktur organisasi yang telah ditetapkan.  Apabila proses 
yang ada di dalam struktur organisasi tersebut dapat berfungsi den-
gan optimal, maka sebuah organisasi akan mampu berjalan dengan 
efektif pula. Demikian pula sebaliknya apabila proses yang ada di 
dalam struktur organisasi tersebut tersebut tidak berfungsi dan ber-
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jalan secara optimal, maka sebuah organisasi akan rawan mendapat-
kan berbagai macam permasalahan dalam menjalankan kegiatannya.  
Oleh karena itu sebagai sorang pemimpin dituntut harus mampu 
mengelola seluruh proses dan dinamika yang ada di dalam organisa-
si 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 aktifitas memberi sebuah kehidupan pada 
skema organisasi tersebut.

Gibson dkk (2005) juga menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 
empat jenis proses organisasi, antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi

 Faktor penentu aktivitas orang-orang yang ada di dalam 
organisasi adalah aspek tehnik komunikasi. Dalam hal ini 
proses komunikasi merupakan suatu proses sosial yang se-
cara tidak langsung maupun langsung dapat menfungsikan 
setiap kelompok maupun setiap individu yang ada didalam 
organisasi sesuai dengan peran nya masing-masing. Seh-
ingga kelangsungan hidup dari sebuah organisasi sangat 
erat kaitannya dengan dengan kemampuan dan kapabilitas  
dari management activity dalam hal menyampaikan setiap 
aspirasi, menerima setiap masukan, dan melakukan proses 
komunikasi yang efektif.

b. Pengambilan Keputusan

 Keputusan adalah sebuah mekanisme ketetapan organisa-
si dalam bentuk usaha untuk mencapai suatu tujuan yang 
tertentu. Dalam pengambilan keputusan, terdapat 2 jenis 
keputusan, yakni keputusan terprogram dan keputusan ti-
dak terprogram.

c. Evaluasi Prestasi

 Evaluasi prestasi sangat perlu dilakukan oleh sebuah organ-
isasi sehingga akan terlihat prestasi dan performance dari 
setiap individu, antar kelompok, dan organisasi secara ke-
seluruhan. Prestasi adalah suatu hasil atau variable yang 
dapat dinilai berdasarkan perilaku organisasi, struktur dan 
proses yang telah dijalankan. Sistem yang diterapkan untuk 
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mengevaluasi prestasi akan membantu organisasi dalam 
memberikan penghargaan kepada anggota tim yang memi-
liki performa bagus dan juga membantu organisasi dalam 
hal menentukan langkah-langkah strategic organisasi kede-
pan.

d. Sosialisasi dan Karir

 Proses sosialisasi dapat terjadi Ketika setiap individu mam-
pu bergaul dan berinteraksi dengan baik di dalam sebuah 
organisasi. Sedangkan karir merupakan sebuah rangkaian 
dari sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap individu 
yang berhubungan dengan sikap dan perilaku seorang in-
dividu terkait aktifitas dan pengamalan kerja yang pernah 
dilakukan dalam kurun  waktu tertentu selama dia berada 
di dalam organisasi tersebut.

INDIVIDU DALAM ORGANISASI
Indvidu dalam organisasi terletak pada perilaku manusia yang 

memiliki fungsi integrasi dengan lingkungannya (Thoha, 2007). Se-
lain itu perilaku setiap individu ditentukan oleh karakteristik indi-
vidu yang berbeda beda dengan jabatan, wewenang, dan lingkungan 
yang berbeda-beda pula. Hal ini akan melekat pada setiap indivi-
du dan tentunya karakateristik individu akan dibawa di lingkungan 
baru atau organisasi. Karakteristik individu dalam suatu tatanan or-
ganisasi berkaitan dengan pengalaman individu di masa lalu, keper-
cayaan, kemampuan individu, dan pengharapan kebutuhan. 

Disisi lain suatu lingkungan atau organisasi memiliki karak-
teristik yang berbeda pula. Karakteristik dalam organisasi meliputi 
keteraturan kebijakan yang diterapkan dalam tugas-tugas anggota, 
susunan hirarki, fungsi wewenang, tanggung jawab, reward system, 
controlling system dan lain-lain. Apabila karakteristik seorang in-
dividu mampu terintegrasi secara baik dengan karakteristik yang 
dimiliki oleh sebuah organisasi maka akan terwujudlah perilaku in-
dividu dalam organisasi (Tahir, 2014). Thoha (2007) juga menjelas-
kan 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 



82 Kontekstual Kepemimpinan Bisnis

yang merupakan satu kesatuan dari sifat setiap individu. Adapun 
prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Kemampuan manusia yang tidak sama, sehingga berbeda 
perilakunya 

 Bagi seorang pemimpin organisasi, pemahaman terkait 
prinsip dasar ini mempunyai fungsi untuk dapat menge-
tahui seseorang berperilaku berbeda satu dengan yang 
lainnya. Jika ditelaah lebih lanjut, ketika individu memili-
ki kemampuan yang berbeda dan tentunya memiliki ket-
erbatasan, maka berimplikasi pada perilaku atau cara yang 
berbeda dalam melaksanakan tugas fungsi dan pekerjaann-
ya namun tetap mengikuti peraturan dan tujuan serta tar-
get yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. 

 Dalam hal ini kebutuhan setiap individu yang berbeda-be-
da memiliki fungsi untuk menjelaskan bagaimana perilaku 
individu di dalam organisasi. Sehingga nantinya dapat ber-
manfaat dalam mengetahui orientasi dari tujuan individu 
dan memprediksi perilaku individu di sebuah organisasi. 
Selain itu dapat membantu seorang pemimpin dalam me-
mahami kompetensi setiap individu yang ada di dalam 
organisasi berdasarkan suatu hasil yang dianggap penting 
bagi individu.

c. Manusia memiliki kemampuan membuat pilihan dalam 
bertindak dan berfikir terkait masa depan

 Teori pengharapan (expectancy theory) merupakan salah 
satu cara yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan 
bagaimana individu membuat pilihan diantara bebera-
pa alternatif pilihan. Teori ini menjelaskan bahwa indivi-
du memilih untuk berperilaku dikarenakan ia yakin bisa 
mengerjakan dengan mendapatkan sesuatu hasil yang di-
harapkan.

d. Manusia dapat memahami lingkungannya berdasarkan ke-
butuhan dan pengalaman dimasa lalu

 Pemahaman terkait lingkungan merupakan proses aktif  ke-
tika individu menjadikan lingkungannya secara terus me-
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nerus memiliki makna bagi dirinya. Perbedaan persepsi 
tentang lingkungan disebabkan oleh berbagai pengalaman 
dan kebutuhan individu yang berbeda sifatnya.

e. Manusia memiliki reaksi-reaksi senang dan tidak senang

 Kecenderungan individu melakukan suatu evaluasi den-
gan cara senang atau tidak senang terhadap hal-hal yang 
dialami dikarenakan pada dasarnya setiap individu jarang 
sekali bertindak menengah. Sehingga faktor yang sulit da-
lam mempengaruhi perilaku individu di masa mendatang 
adalah tentang evaluasi tersebut.

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM MEMANUSIAKAN 
PEGAWAI

Salah satu sumber kekuatan terbesar dari sebuah organisa-
si atau perusahaan adalah seluruh pegawai yang ada di dalamnya. 
Pegawai-pegawai ini sebagai ujung tombak dan pelaku utama dari 
pergerakan roda organisasi dari sebuah perusahaan yang mampu 
mengelola seluruh elemen sistem, teknologi, aturan, prosedur dan 
seluruh proses yang ada di dalam organisasi. Sehingga sudah se-
layaknya sebuah organisasi harus menunjukkan karakter memanu-
siakan pegawai yang dimiliki demi kelancaran kegiatan organisasi.

Dilansir dari situs https://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/, 
Prof. Djamaludin Ancok memaparkan terkait dengan karakter 
seorang pemimpin yang baik. Beliau menyatakan bahwa seorang 
pemimpin yang baik seharusnya mampu menciptakan dan menum-
buhkan sebuah perasaan yang bermakna bagi setiap individu yang 
dipimpinnya didalam lingkungan kerja. Seorang pemimpin memiliki 
kewajiban untuk dapat memberikan berbagai macam motivasi dan 
inspirasi kepada seluruh pegawai yang dipimpinnya. Hal ini perlu 
dilakukan dalam rangka menghargai setiap kontribusi yang sudah 
diberikan oleh setiap pegawainya. Selain itu seorang pemimpin yang 
baik perlu mengimplementasikan konsep memanusiakan manusia 
sesuai dengan kondisi yang layak. Setiap pegawai sudah seharus-
nya diperlakukan secara terhormat dan dianggap sebagai bagian 
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penting dari sebuah perusahaan. Pegawai tidak hanya sekedar di-
anggap sebagai seorang pekerja yang apabila sudah dibayar karena 
telah menyelesaikan pekerjaannya selesai urusan dengan perusa-
haan. Namun perusahaan dan pemimpin patut untuk memberikan 
kepedulian dan perhatian kepada pegawainya baik di dalam maupun 
diluar lingkungan perusahaan.

Zarkasyi (2016) memaparkan bahwa Gerakan kontemporer ter-
kait 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 sehingga 
setiap pegawai semakin berkembang. Setiap pegawai selayaknya ti-
dak hanya dianggap sebagai sebuah mesin produksi semata, Namun 
disisi lain juga perlu dianggap sebagai bagian penting atau asset pe-
rusahaan supaya mampu memberikan kontribusi yang maksimal. 
Sehingga diperlukan sensitifitas perasaan dari seorang pemimpin 
terkait dengan pemenuhuan kebutuhan pegawai yang dimiliki. Hal 
ini bisa dilakukan antara lain dengan menyediakan beberapa fasili-
tas ditempat kerja seperti  tempat istirahat, kantin, tempat ibadah, 
perumahan fasilitas jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluar-
ga, dan lain sebagainya. Semua fasilitas ini disediakan dengan mak-
sud menunjukkan  bentuk perhatian dari pihak perusahaan kepada 
karyawan untuk meningkatkan kesejahateraan hidupnya. 

Membangun sebuah kultur memanusiakan pegawai di lingkun-
gan perusahaan atau industri memang tidak mudah. Hal ini perlu 
kerjasama dari berbagai pihak dan support dari semua sumber daya 
yang dimiliki oleh organisasi. Namun demikian komitmen dan per-
an pemimpin dalam membangun kultur memanusiakan pegawai ini 
menjadi kunci utama tercapaianya sebuah environment kerja yang 
mampu mendongkrak peningkatan bisnis perusahaan atau kema-
juan organisasi. Setiap individu di dalam organisasi harus meng-
hormati satu sama lain karena pegawai adalah asset utama dan vital 
dari sebuah perusahaan atau organisasi. Jika dikelola dengan mak-
simal mereka juga akan mampu memberikan konribusi yang maksi-
mal pula, bahkan lebih.
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Kepemimpinan dianggap sebagai suatu hal yang fundamental, 
dalam hal ini disebabkan dengan dua hal tertentu; pertama ialah 
dengan terdapatnya fakta bahwa pergantian seorang pemimpin 
acapkali menyebabkan perubahan untuk kinerja dari suatu organ-
isasi, unit ataupun instansi itu sendiri, kedua, hasil penelitian ini 
memperlihatkan bahwa satu dari berbagai faktor internal yang dapat 
memberikan pengaruh untuk kesuksesan dari suatu organisasi ter-
tentu ini ialah berupa kepemimpinan, yang meliputi dengan proses 
kepemimpinan di dalam suatu jenjang organisasi yang ada, tinda-
kan dan juga kompetensi dari seorang pemimpin yang bersangkutan 
atau yang memiliki wewenang itu sendiri (Yuki, 1989). Gagasan, 
kenyataan dan juga hasil penelitian ini tidak dapat dibantahkan lagi 
kebenaran empirisnya. Semua pihak yang ada ini maklum adanya, 
dengan demikian timbulah suatu jargin “ganti pimpinan, ganti ke-
bijakan!”, bahkan hingga berbagai teknis tertentu, seperti misalnya 
ialah ganti warna dinding, ganti tata ruang kantor, dan juga bahkan 
ganti kursi. Dengan demikian, kepemimpinan ini didefinisikan se-
bagai suatu kejadian ataupun fenomena yang rumit, maka senantia-
sa memerlukan pengkajian di dalamnya tersebut.

Sehingga demikian pemimpin selalu di tuntut untuk melakukan 
perubahan-perubahan sekecil apaun itu di dalam organisasi yang dip-
impin, Kepemimpinan ini didefinisikan sebagai topik bahasa klasik, 
akan tetapi menarik untuk dilaksanakan penelitian, hal ini disebab-
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kan dapat menyebabkan keberlangsungan suatu organisasi itu sendi-
ri. Esensi dari kepemimpinan ini ialah berupa pertanggungjawaban. 
Permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan ini masih begitu 
relevan untuk dilaksanakan penelitian, hal ini disebabkan tidak per-
nah menemui ujung dari pembahasan yang dilaksanakan. Lebih khu-
sus untuk zaman saat ini yang moral dan mental kian memburuk. Hal 
ini sama halnya dengan kesulitan untuk mencari pemimpin yang baik 
dan berkompeten. Seorang pemimpin dianggap baik ialah seorang 
pemimpin yang peduli dan rela untuk berkorban demi orang lain yang 
orientasi utamanya ialah memberikan pelayanan sebaik mungkin. 
Namun yang dijumpai di dalam kenyataan ini sangatlah kontras. Jika 
melihat pemimpin sekarang ini, dari berbagai lapisan, baik dari bawa-
han sampai dengan atasan ataupun dari pusat sampai dengan daerah 
tidak seperti yang diharapkan. Banyak dijumpai pemimpin yang hadir 
dengan tanpa merefleksikan bahwa dirinya ialah sesosok pemimp-
in yang pantas, malah sebaliknya, seorang pemimpin yang jauh dari 
ekspektasi masyarakat, tidak mempedulikan nasib dari rakyat kecil, 
serta hampir tidak pernah memikirkan memberikan pelayanan pada 
masyarakat luas. Hal ini disebabkan bahwa kepemimpinannya lebih 
disebabkan dengan upayanya untuk memenuhi kepentingan pribadi 
ataupun kelompoknya sendiri.

Dalam memimpin dan mebangun sebuah organisasi tentu nya 
tidak bisa di lepaskan dari pengaruh seorang pemimpin dalam mem-
pengaruhi 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. Motiva-
si didefinisikan sebagai upaya penggerak ataupun pendorong yang 
sumbernya dari internal seorang individu tertentu guna mencapai 
atau mewujudkan tujuan ataupun orientasi yang sebelumnya diren-
canakan dan diharapkan. Motivasi ini juga memberikan dorongan 
dan juga keinginan yang seoptimal mungkin (Marpaung, 2007). Mo-
tivasi ini juga dapat diartikan sebagai keinginan ataupun perencanaan 
menuju pada keberhasilan dan juga menghindari diri dari kegagalan 
kehidupannya. Hal ini berarti bahwa motivasi didefinisikan sebagai 
sutau proses guna mencapai ataupun meraih orientasi ataupun tu-
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juan yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga diharapkan. 
Seorang individu yang memiliki motivasi, ini artinya ialah bahwa 
dirinya sendiri tersebut sudah memiliki kekuatan guna mendapat-
kan atau memperoleh keberhasilan di dalam kehidupannya tersebut. 
Motivasi ini dapat berbentuk dengan motivasi ekstrinsik dan juga 
instriksik. Hal ini dilandaskan terdapat timbulnya berbagai penye-
bab suatu perbuatan ataupun tindakan. Tindakan yang dimobilisasi 
dengan penyebab yang muncul dari dalam diri seorang individu ini 
dianggap sebagai tindakan yang motifnya intrinsik, sementara itu 
tindakan yang dimobilisasi dengan penyebab yang muncul dari luar 
diri seorang individu tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang mo-
tifnya ekstrinsik (Handoko, 1992).

Motivasi didefinisikan sebagai suatu perubahan energy atau-
pun dorongan semangat yang ada di dalam diri seorang individu 
yang dikarakteristikkan dengan munculnya reaksi dan juga perasaan 
guna meraih tujuan ataupun orientasi yang sebelumnya sudah 
direncanakan. Merujuk pada uraian pernyataan yang dinyatakan 
Hasibuan (2005) menjelaskan bahwa motivasi didefinisikan sebagai 
bentuk dari pemberian daya penggeran guna menghasilkan suatu 
kegairahan kinerja dari seorang individu supaya individu tersebut 
bersedia untuk melakukan kerja sama, bekerja dengan efektif ser-
ta terintegrasikan dengan semua daya dan usahanya guna menca-
pai atau meraih suatu kepuasan tertentu. Merujuk pernyataan yang 
dikemukakan Mangkunegara (2007) menjelaskan bahwa motivasi 
didefinisikan sebagai keadaan yang dapat memobilisasi para pega-
wai supaya dapat meraih dan juga mencapai orientasi dan juga tu-
juan yang sebelumnya sudah ditentukan dan diharapkan.

Jenis dari motivasi instrinsik, berbagai motif yang menjadikan-
nya berfungsi dan juga aktif ini tidak perlu distimulus dari luar, hal 
ini disebabkan bahwa di dalam diri dari seorang individu tersebut 
telah terdapat suatu dorongan guna melaksanakan suatu hal ter-
tentu, sebagai misalnya ialah seorang individu yang gemar mem-
baca, tidak perlu untuk mendorong ataupun bahkan menyuruhnya 
melaksanakan aktivitas membaca ini, dia sudah rajin dalam men-
cari berbagai buku yang ingin dibaca. Jenis dari motivasi ekstrinsik, 
berbagai motif yang menjadikannya berfungsi dan juga aktif ini dise-
babkan dengan terdapatnya stimulus atau dorongan yang sumber-
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nya dari luar diri seorang individu tersebut, sebagai misalnya ialah 
seorang individu yang belajar disebabkan bahwa keesokan harinya 
akan diselenggarakan ujian, yang mana dalam upaya belajar ini di-
maksudkan agar mendapat nilai yang bagus, dengan demikian nan-
tinya akan mendapatkan pujian dari teman ataupun pacaranya.

Merujuk pemaparan yang dikemukakan Hasibuan (2005) 
menyebutkan bahwa tujuan motivasi ini ialah agar dapat menaikkan 
kepuasan dan juga moral dari kinerja para karyawannya, menaikkan 
produktivitas kinerja karyawan, menaikkan keefisiensian penggu-
naan bahan baku dan juga alat-alat yang tersedia, menaikkan rasa 
bertanggung jawab untuk para karyawan akan berbagai tugas yang 
diembannya, menaikkan kemakmuran karyawan, menaikkan partisi-
pasi, loyalitas dan juga kreativitas karyawan, menghasilkan hubun-
gan dan juga kondisi kerja yang baik dan juga kondusif, mengop-
timalisasikan kinerja karyawan, menaikkan tingkatan kedisiplinan 
dan juga menjaga kestabilitas karyawan yang ada pada suatu peru-
sahaan tersebut. Dengan demikian, motivasi didefinisikan sebagai 
suatu dorongan ataupun alasan tertentu yang dapat berbentuk den-
gan pengaturan mindset, keyakinan diri sendiri, motivation training, 
kata-kata, dan juga kondisi yang mendesak untuk dapat menghasil-
kan ataupun melaksanakan suatu hal tertentu, serta mendapatkan 
semangat agar giat dalam bekerja.

Proses guna mendorong sumber daya manusia (karyawan) agar 
dapat melaksanakan pengembangan ini menjadi lebih jelas, maka 
di dalam keputusannya ini memiliki inisitatif tertentu guna melak-
sanakan suatu hal yang dianggapnya perlu tanpa meminta suatu 
persetujuan dari pihak yang lainnya, dengan demikian hal ini akan 
membangunkan kepercayaan diri pada diri karyawan dan juga ma-
najemen, yang nantinya para karyawan tersebut akan memiliki per-
tanggungjawaban terhadap pekerjaannya itu sendiri, serta member-
ikan sumbangan kontributif, dengan ini organisasi tersebut dapat 
bekerja di masa depan dengan lebih baik.

PENGERTIAN PEMBERDAYAAN SDM
Pemberdayaan didefinisikan sebagai kemampuan guna men-

gupayakan suatu hal supaya berlangsung atau tidak sama sekalipun. 
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Proses dari pemberdayaan ini ialah dengan menyediakan wewenang 
dan juga kemampuan pada diri seorang individu agar dapat melak-
sanakan pengambilan keputusan berdasarkan pada dirinya sendiri 
tanpa bergantung terhadap pihak atasannya. Pemberdayaan didefi-
nisikan sebagai perubahan yang berlangsung di dalam manajemen 
yang mampu memungkinkan terciptanya lingkungan tertentu, yang 
mana bahwa tiap individu tersebut dapat mengoptimalkan energi dan 
juga kemampuannya tersebut untuk kepentingan perusahaan dimana 
individu tersebut bekerja. Merujuk pada pemaparan yang dinyatakan 
Cook dan Macualy (2008) seperti yang dikutip Wibowo (2008) men-
jelaskan bahwa pemberdayaan ini didefinisikan sebagai usaha untuk 
mendorong, menstimulus dan juga memberikan kemungkinan untuk 
semua orang atau karyawan agar menjaga dan menjalankan pertang-
gungawabannya sendiri dengan usahanya dalam memperbaiki cara 
dalam menjalankan berbagai pekerjaan dan juga menyumbangkan 
terhadap pencapaian tujuan dari suatu organisasi itu sendiri (Clutter-
buck, 2003). Orientasi dari pemberdayaan Sumber Daya Manusia ini 
dimaksudkan agar Sumber Daya Manusia tersebut memiliki kompe-
tensi (competency) yang baik, terdapatnya kewenangan (authority) 
yang konkrit, serta dapat dipercayai atau dengan terdapatnya pertang-
gungjawaban (responsibility) yang akuntabel dalam upayanya melak-
sanakan misa organisasi itu sendiri.

MODEL PEMBERDAYAAN KEINGINAN (DESIRE)
Karyawan diberi kesempatan agar melaksanakan pengidentifika-

sian masalah yang sedang terjadi, memperluaskan keterlibatan dari 
para pekerja, mendorongkan terwujudnya sudut pandang yang baru, 
menyediakan akses informasi yang cukup kredibilitas, memikirkan 
ulang strategi kerja yang dirancang, menghargai kesuksesan yang 
diraih pekerja, mendeskripsikan keahlian tim serta memberikan 
pelatihan pada para karyawan agar ikut serta dalam menyusun dan 
memutuskan suatu kebijakan yang dipilihnya, menghargai perbe-
daan pandang, menyediakan sumber daya dan juga waktu yang cuk-
up untuk para pekerja dalam menuntaskan kewajiban kerjanya,  dan 
juga menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan kerja.

Memandang pekerja sebagai partner yang strategis, mening-
katkan target di semua bagian pekerjaan, memperkenalkan inisiat-
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if individu untuk melakukan perubahan melalui partisipasi, serta 
membantu menyelesaikan perbedaan -perbedanan dalam penentuan 
tujuan dan prioritas akuntabilitas. Menggunakan jalur training da-
lam mengevaluasi kinerja pekerja, memberikan tugas dan ukuran 
yang jelas, melibatkan pekerja dalam penentuan standar dan uku-
ran, memberikan bantuan kepada pekerja dalam penyelesaian beban 
kerja, serta menyediakan waktu dalam pemberian communication 
feedback. Menetapkan kebijakan open door comunication, menye-
diakan waktu untuk mendapatkan informasi dan mendiskusikan 
masalah secara terbuka, menciptkan kesempatan untuk crosstrain-
ing (penyegaran kembali). Prinsip pemberdayaan meliputi percaya 
kepada kerja, hargai dan akui keberhasilannya, beri umpan balik atas 
kinerjanya, beri pengetahuan dan informasi, beri pelatihan, tentu-
kan standard keberhasilan yang baik, berikan kewenangan dan tang-
gung jawab, serta rumuskan tanggung jawab pekerja.

STRATEGI PEMIMPIN UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI KARYAWAN 

Pentingnya motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaan-
nya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Al Barqy (2015) ber-
pendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
kinerja atau motivasi karyawan yaitu pola piker pemimpin dalam 
mengelola serta mendistribusikan pekerjaan di timnya, pemimp-
in harus menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan juga adan-
ya 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 neg-
ative pada produktivitas karyawan tersebut.

Robbins (2013) berpendapat bahwa motivasi sebagai suatu 
kerelaan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi yang 
dipengaruhi oleh kemampuan usaha uuntuk memuaskan bebera-
pa kebutuhan individu. Dalam hal ini, didukung dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Musdalifah (2016) yang menyatakan bahwa 
insentif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap motiva-
si karyawan. Handoko (2012), berpendapat bahwa insentif adalah 
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perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melak-
sanakan 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 peng-
hargaan 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 be-
berapa dampak positif yaitu:

1. Dengan mengadakan hubungan kemanusiaan, kepemi-
mpinan dapat membantu memecahkan persoalan yang dih-
adapi oleh karyawan baik secara individual maupun secara 
kelompok, sehingga mereka akan merasa puas, dan mudah 
digerakkan kea rah yang lebih baik untuk tercapainya tu-
juan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Dengan mengadakan hubungan kemanusiaan, rintan-
gan-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 meningkat-
kan koordinasi antar karyawan dan memotivasi karyawan terhadap 
persaingan yang positif.

Safitri (2019), berpendapat bahwa ada beberapa hal yang ha-
rus diperhatikan oleh seorang 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 bawa-
han masing-masing. Dengan memahami perilaku tersebut, 
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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 pemimp-
in 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 pemi-
mpin harus mengetahui bahwa tingkat kebutuhan setiap 
orang tidak sama karena adanya kecenderungan, keinginan, 
perasaan, dan harapan yang berbeda antara satu orang den-
gan yang lainnya di waktu yang sama.

4. Mampu menggunakan keahlian, seorang pemimpin yang 
dikehendaki dapat menjadi pelopor dalam setiap hal. Un-
tuk 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 bawah-
annya, dan memberikan kesempatan kepada bawahan un-
tuk berkembang.

5. Harus dapat memberikan contoh, bawahan tidak akan 
menaruh hormat dan simpati pada pimpinannya yang han-
ya jago berbicara tetapi tidak dapat bertindak seperti yang 
diucapkannya. Dengan adanya keteladanan seorang pemi-
mpin, bawahan akan dapat termotivasi terkait cara bekerja 
yang baik, berkata, dan mengambil keputusan. 
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KEPEMIMPINAN STRATEGIK
Leader dan leadership memiliki arti yang berbeda. Individu 

yang mampu mempengaruhi anggotanya untuk mendorong menca-
pai tujuan disebut pemimpin. Pemimpin mengarah pada atau in-
dividu spesifik atau personal. Disisi lain, arti dari kepemimpinan 
yaitu sifat menerapkan pengaruh oleh salah satu anggota terhadap 
anggotanya yang lainnya untuk memacu mencapai tujuan-tujuan. 
Makna kepemimpinan berdasrkan Yukl (2002), yaitu “... 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 bermak-
na proses untuk mempengaruhi orang lain supaya dapat menginter-
pretasikan dan menyetujui hal yang dilakukan dan juga bagaimana 
cara melakukannya, termasuk juga prosedur menyediakan fasilitas 
dalam mencapai tujuan bersama.

Maksimalnya kinerja karyawan tidak akan tercapai tanpa adanya 
pemimpin yang mampu membimbing karyawannya. Pemimpin harus 
paham betul bagaimana cara memimpin dalam bekerja ataupun da-
lam hal memberi arahan. Sikap seorang pemimpin dapat menentukan 
perkembangan tim dalam perusahaan dan nantinya akan berpengaruh 
dalam pencapaian kinerja karyawan. Pemimpin harus memberi tel-
adan yang baik kepada karyawannya, apabila gaya kepemimpinan yang 
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digunakan pemimpin sudah tepat, maka keselarasan dalam bekerja 
akan tercipta. Kompetensi kepemimpinan yang lebih didasarkan filo-
sofi dibandingkan keterampilan teknikal disebut pemikiran strategik.

Berpikir strategik adalah upaya dalam merumuskan strategi 
paling efektif dengan memperhitungkan pula pengaruh eksternal 
dalam sudut pandang nasional maupun global. Pemikiran strategik 
terkait pula dengan perumusan visi dan misi, penyusunan rencana, 
serta pendugaan. Terkait hal ini, pemikiran strategik berarti meny-
impulkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, menganal-
isa mengapa sesuatu dapat menjadi mungkin atau tidak, dan juga 
menentukan bagaimana cara membangun rencana untuk mengata-
si berbagai kemungkinan potensial yang akan terjadi. Perencanaan 
strategik bergantung terhadap beberapa konsep seperti visi dan misi, 
tujuan, evaluasi kinerja, rencana aksi, serta trik. Pemikiran strategik 
ini lebih terikat dengan aspek kepemimpinan daripada kegiatan ma-
najemen (Sunarsi dan Rozi, 2020).

Dalam berpikir secara strategik, pemimpin sangat membutuh-
kan lingkungan yang terdapat oleh adanya rasa saling percaya yang 
ditandai kualitas interaksi dan hubungan antar individu berjalan se-
laras. Apabila terdapat lingkungan yang demikian, maka akan ber-
prngaruh sangat baik bagi pemimpin dan anggotanya. Semuanya 
akan mempercayai maksud, tujuan dan aksi mereka serta akhirnya 
mempercayai tujuan tersebut. Prnting bagi pemimpin dalam me-
nentukan gaya kepemimpinannya supaya terlihat seni dalam memi-
mpin. (Sunarsi dan Rozi, 2020).

Dalam dunia bisnis, pemimpin penting dalam memperlajari 
konsumen, trend dan penggunaan teknologi, pola kerja karyawan, 
pola konsumen yang mempunyai beragam latar belakang budaya. 
Kepemimpinan strategik membutuhkan kemampuan dalam men-
ciptakan pandangan yang universal dan multicultural. Hal ini dibu-
tuhkan untuk mengetahui bagaimana dan kapan mengelola sumber-
daya yang dimiliki dan memberikan umpan balik yang diperlukan 
untuk meningkatkan kinerja karyawan (Titisari dan Susanto, 2020). 
Terlepas dari konsekuensi dari berbagai keputusan yang dipilih, se-
cara konsep pemimpin perlu memiliki keterampilan dasar dalam hal 
pengambilan keputusan bisnis. Apabila tidak, maka suatu kepemi-
mpinan bisnis yang dijalankan tidak akan berjalan efektif.
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Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan dalam mem-
bentuk keputusan dan memberikan nilai yang tinggi dari masa ke 
masa, tidak hanya secara personal tetapi juga menginspirasi orang 
lain (Lynch,2009). Kepemimpinan strategis merupakan penyeim-
bang antara berbagai faktor, mengatasi berbagai tekanan, mengatasi 
perubahan lingkungan eksternal, dan mengelola sumber daya ma-
nusia dalam suatu perusahaan. Hal ini termasuk pula menginspirasi 
dan mendorong karyawan ke arah yang jelas dan tepat untuk masa 
depan. Dikarenakan hal ini, penting untuk mendengarkan aspirasi 
karyawan dengan tujuan menciptakan inovasi baru dan solusi yang 
tepat jika terdapat suatu masalah (Titisari dan Susanto, 2020).

Kepemimpinan strategik terdiri dari pembentukan strategi, 
struktur, dan metode supaya mempengaruhi efektivitas kinerja. Da-
lam kepemimpinan strategik, pemimpin dapat mendorong karyawan 
mencapai kinerja yang lebih baik secara individu maupun kelompok 
(Miswanto, 2008). Tindakan serta intervensi yang digunakan dalam 
mengelola organisasi maupun perusahaan dipandang sebagai kom-
ponen paket dalam kepemimpinan strategis. Keterampilan pemimp-
in dalam mengelola input di perusahaan membuat karyawan merasa 
mereka telah kontribusi, dan pada saat yang sama mereka bersedia 
bekerja dan mengikuti menuju ke arah strategis yang telah ditentu-
kan oleh pemimpin (Titisari dan Susanto, 2020).

KEPEMIMPINAN DALAM PERUBAHAN (KEPEMI-
MPINAN TRANSFORMASIONAL)

Saat ini lingkungan bisnis semakin kompleks, model kepemi-
mpinan yang sesuai serta relevan harus ada dan disesuaikan dengan 
kondisi saat ini. Dalam studi kepemimpinan, kepemimpinan trans-
formasional adalah suatu konsep “terobosan atau inovasi”. Menurut 
Handoko dan Tjipto (1996), relasi antara pemimpin dan pengikut 
merupakan suatu faktor yang nantinya akan berpengaruh terhadap 
efektivitas suatu model kepemimpinan. Bentuk relasi tersebut an-
tara lain interaksi antara pribadi sengan motivasi dan potensi ber-
beda dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada dua bentuk interaksi, 
yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transak-
sional.
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Kepemimpinan ini diartikan sebagai model kepemimpinan yang 
memuat upaya pembaharuan (sebagai tandingan kepemimpinan 
yang dibentuk dalam mempertahankan status quo). Gaya kepemi-
mpinan ini mengarah kepada kinerja superior di dalam perusahaan 
yang dalam kondisi meghadapi desakan perubahan serta pembaharu-
an. Esensi dari gaya kepemimpinan ini adalah melibatkan karyawan 
untuk melakukan perubahan atau disebut juga dengan sharing of 
power. Pemimpin dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh 
setiap karyawan, dan dapat meyakinkan karyawan pada kemampuan 
yang mereka miliki. Apabila sense of self-efficacy karyawan yang 
kuat, sehingga mereka akan maksimal dalam melakukan pekerjaan. 
Berdasarkan Conger (1989), memanfaatkan potensi merupakan 
akar dari efektivitas dalam perusahaan.

Penerapan pola kepemimpinan transformasional dalam perusa-
haan terbukti berhasil menciptakan kinerja dengan nilai diatas eks-
pektasi tanpa membuat karyawan merasa terbebani. Kepemimpinan 
transformasional merupakan cara untuk membuat karyawan ber-
sedia memberikan konstribusi terbaiknya untuk perusahaan. Kon-
sekuensinya, karyawan diharapkan bekerja dengan penuh semangat 
secara berkesinambungan, dan juga berkembang untuk dapat men-
jadi pemimpin pada departemen masing-masing (Miswanto, 2008). 
Pengembangan kepemimpinan transformasional mengacu pada 
asumsi bahwa karyawan merupakan sumber daya manusia yang 
mampu belajar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusa-
haan.

Berdasarkan Robert J Starratt (2007), seorang pemimpin trans-
formasional membuat karyawan bertindak atas nama perusahaan.    
Sedangkan menurut Yukl (2010), pemimpinan transformasional 
merupakan  pemimpin yang mampu mempengaruhi karyawannya 
dengan cara tertentu. Penerapan kepemimpinan transformasional 
membuat karyawan merasa dipercaya dan dihargai oleh pimpinan-
nya. Berdasarkan kedua definisi tersebut, disimpulkan bahwa 
karyawan distukan oleh pemimpin dalam mencapai visi dan misi 
perusahaan, meskipun dengan latar belakang karyawan yang berbe-
da-beda.

Atribut yang harus dimiliki pemimpin transformasional, antara 
lain 1) pemimpin merupakan agent of change, 2) pembuat kepu-
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tusan yang tepat, 3) percaya pada karyawan dan peka terhadap 
karyawan, 4) memberikan teladan yang baik untuk karyawan, 5) 
terbuka dan fleksibel, 6) memiliki keterampilan kognitif dan dapat 
menganalisa masalah secara bijak, 7)Memiliki tujuan dan cita-cita, 
seta percaya pada intuisinya (Suryana, 2016).

STRATEGI PEMIMPIN UNTUK ANTISIPASI PERU-
BAHAN BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI

Perencanaan strategik adalah istilah yang digunakan dalam 
melingkupi kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, perencanaan 
anggran. Sebuah konsep yang terbukti bergunanamun juga memili-
ki keterbatasan. Maka dari itu, perlu integrasi pemikiran strategik, 
gagasan kepemimpinan, serta kegiatan perencanaan dengan menga-
nalisa hubungan dan perbedaan utama antara ketiganya. Hal terse-
but disebut juga garis besar pemikiran strategik. Fokus merupakan 
faktor penting dalam membuat perencanaan strategik. Hal lainnya 
seperti memberikan apresiasi terhadap karyawan dengan kinerja 
terbaik, melakukan pengelolaan yang tepat, serta memberikan pe-
mahaman detil tentang pasar. Instrumen yang dikembangkan dalam 
mengatasi hal ini ini adalah analisis SWOT yang berguna dalam me-
metakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam berb-
agai prespektif (Sunarsi dan Rozi, 2020).Dengan adanya informasi 
tersebut, perusahaan dapat menentukan posisinya dalam suatu in-
dustri bisnis, sehingga dapat membuat laporan rinci mengenai hal-
hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan bisnis.

Saat ini, dunia bisnis lebih dinamis dan moder. Kepedulian 
terhadap isu lingkungan dan perkembangan teknologi merupakan 
pemicu bagi perushaan untuk terus menggali potensi yang ada. 
Bisnis saat ini lebih berorientasi terhadap teknologi informasi dan 
pengetahuan. Dalam hal ini, otoritas linier akan semakin berkurang 
dan kepatuhan terhadap atasan makin berkurang pula. Saat ini pula 
renumerasi akan bergantung pada kontribusi karyawan secara in-
dividu terhadap perusahaan (Mellita dan Elpanso, 2020).. Dalam 
lingkungan bisnis yang modern data ini, disrupsi menunjuk pada 
perubahan. Perubahan tersebut telah menjadi bagian tak terhindar-
kan bagi karyawan secara individu maupun perusahaan. Mayoritas 
perusahaan menghadapi urgensi perubahan dalam kegiatan opera-
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sional sehari-hari. Apabila lingkungan bisnis semakin dinamis, maka 
akan mendorong perubahan menuju tingkatan yang belum pernah 
terjadi. Diperlukan perubahan manajemen yang terencana dengan 
baik untuk menghadapinya. Perubahan yang terencana membantu 
karyawan dan perusahaan dalam memecahkan suatu masalah, ber-
bekal dari pengalaman sebelumnya dan belajar untuk masa yang 
akan datang, beradaptasi dengan perubahan serta berbagai lingkun-
gan, memperbaharui presepsi, serta meningkatkan kinerja (Mellita 
dan Elpanso, 2020).

Eksistensi bisnis tidak hanya sekedar melayani dan memper-
tahankan konsumen, tetapi lebih pada bagaimana menciptakan 
konsumen. Dalam kasus ini, pemimpin harus aktif mempengaruhi 
struktur dan perilaku pasar. Perhatian utama harus ditekankan pada 
inovasi, baik inovasi produk, sistem distribusi, sistem pemasaran, 
pelayanan, sistem transaksi, serta asepek operasional bisnis lainn-
ya yang mampu mempengaruhi perilaku dari konsumen.  Seiring 
dengan perkembangan teknologi yang pesat, terciptalah ekosistem 
bisnis berbasis platform. Model ini dimanfaatkan agar mencip-
takan nilai lebih dan memberikan hasil bagi perusahaan. Adanya 
bisnis platform membantu para pelaku usaha untuk meningkat-
kan dan mengembangkan skala bisnis tetapi tanpa investasi, serta 
meningkatkan nilai konsumen dengan memanfaatkan efek jaringan 
(Moazed dan Johnson 2016). Model bisnis ini mendasari keberhas-
ilan banyak perusaan besar saat ini. Konsep ini juga mulai merubah 
berbagai sektor ekonomi serta sosial. Konsep platform telah mengu-
bah dan siap menghasilkan perubahan pada kehidupan sehari-hari 
seiring perkembangan teknologi yang makin canggih. (Setiawan, 
2018). Pada ekonomi digital, suatu perusahaan akan menawarkan 
pelayanan mereka sesuai permintaan yang spesifik atau penawaran 
khusus (Bloch  et al., 2006). Supaya ekonomi berbasis digital mam-
pu memberikan keuntungan pada perusahaan dan masyarakat, un-
tuk itu diperlukanlah regulasi yang sesuai, yang pada akhirnya akan 
tercipta suasana pasar yang seimbang dalam berkreasi.

Kompetisi bisnis dalam platform ekonomi digital sangat ketat, 
kompetesi antar  perusahaan adalah hal yang sangat wajar, dikarena 
masing-masing perusahaan pasti menciptakan dan mengembangkan 
produk andalan mereka. Kompetisi bisnis pada era saat ini harus 
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berfifat consumen oriented dan competition oriented. Apabila pe-
rusahaan tidak menerapkan konsep tersebutt maka kemungkinan 
besar akan tergeser oleh perusahaan kompetitor secara langsung 
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perusahaan harus mem-
punyai sistem manajemen yang efektif dalam mengelola bisnisnya.
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Pemberdayaan adalah sebuah cara mewujudkan sebuah kebera-
nian dan peluang di dalam diri seseorang untuk bertanggung jawab 
serta bertujuan meningkatkan dan memberikan kontribusi pada 
tujuan dari sebuah organisasi, hal ini dipaparkan oleh Carver dan 
Clatter Back (1995). 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 pember-
dayaan sebagai sebuah kekuatasn listrik. Bila daya telah “menyala”, 
maka anggota memiliki akses ke saluran informasi, dukungan, sum-
ber daya, dan kesempatan untuk belajar mengeksplor dan berkem-
bang. Ketika “saluran” atau sumber dari daya tersebut tidak terse-
dia, maka daya akan mati dan tidak ada keefektifan dalam bekerja.

Adanya suatu komponen penting didalam proses pemberdayaan 
adalah adanya kepercayaan. Bila lingkungan kerja adalah member-
dayakan dan para anggota melihat suatu situasi yang menggambar-
kan sebuah keadilan, rasa menghargai, dan mempercayai, adalah hal 
yang wajar untuk mengharapkan anggota dapat lebih mengalami 
kepuasan kerja dan berkomitmen dalam organisasi. Secara psikol-
ogis pemberdayaan ini memungkinkan anggota untuk menanggu-
langi stress kerja, sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan 
pada organisasi.
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Kami simpulkan bahwa pemberdayaan organisasi adalah suatu 
sistem yang terdiri dari saling berhubungannya berbagai komponen 
dan komponen yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi 
guna menghasilkan sesuatu didalam sebuah organisasi. Adanya in-
put dikatakan sebagai sebuah sebab berinteraksi dengan tujuan nya 
yakni menghasilkan output. Pemberdayaan organisasi sangat ber-
hubungan dengan pemberdayaan masyarakat yakni  sebuah persepsi 
pembangunan ekonomi dengan meliputi sebuah nilai sosial. Pem-
berdayaan artinya membuat sesuatu menjadi bernyawa atau mem-
punyai kekuatan.

Tolak Ukur Pemberdayaan Organisasi:

 ¾ Ada tidaknya dorongan pemberdayaan organisasi yang ber-
sifat positif.

 ¾ Ada tidaknya data, informasi, dan bahan – bahan lainnya 
yang diproses untuk menciptakan pemberdayaan organisasi

 ¾ Ada tidaknya suatu tipe budaya yang dapat menumbuhkan 
pemberdayaan organisasi

 ¾ Ada tidaknya perangkat peraturan, perangkat budaya, 
perangkat kebijaksanaan, dan norma – norma kehidupan 
dalam organisasi

 ¾ Ada tidaknya lingkungan internal atau lingkungan ekster-
nal yang mempengaruhi sistem pemberdayaan organisasi

 ¾ Ada tidaknya kontribusi anggota organisasi untuk men-
ciptakan pemberdayaan, baik pada dirinya sendiri maupun 
orang lain.

Proses Komponen Terhadap Teknik Pemberdayaan Anggota Or-
ganisasi:

 ¾ 	 Suatu	 aktivitas	 atau	 proses	 yang	 membutuhkan	
perangkat lunak (software), diutamakan kemampuan diag-
nosis dengan memanfaatkan pengetahuan, keilmuan, dan 
keterampilan.

 ¾ 	 Serta	 membutuhkan	 perangkat	 keras	 (hardware),	
terutama yang berhubungan dengan tenaga fisik. Kom-
ponen proses ini diolah dari komponen input sebagai ma-
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terialnya, sedangkan instrumental dan environmental han-
ya bertujuan sebagai media peninjau dan pelengkap dalam 
berlangsungnya proses pemberdayaan anggota didalam se-
buah organisasi.

Dorongan dalam pemberdayaan anggota organisasi ini untuk 
kelangsungan kehidupan terdiri dari dorongan pemberdayaan ang-
gota organisasi yang bersifat positif dan negatif. Dorongan pember-
dayaan organisasi yang bersifat positif adalah sebuah dukungan yang 
hadir dari dalam diri anggota organisasi untuk menciptakan suatu 
kegiatan atau tindakan yang disebabkan adanya faktor keinginan dan 
kebutuhan untuk berprestasi dalam mengabdikan dirinya pada or-
ganisasi tersebut. Keberhasilan dalam menciptakan suatu kepuasan 
organisasi terhadap hasil kerja yang disumbangkan menggambarkan 
suatu keberdayaan yang dapat dicapai oleh anggota organisasi yang 
bersangkutan. Sedangkan dorongan pemberdayaan anggota organi-
sasi yang bersifat negatif adalah keberdayaan yang dimiliki oleh ang-
gota organisasi yang bersangkutan dan tidak dihasilkan berdasarkan 
kemampuan yang dimiliki dalam dirinya, atau dapat dikatakan suatu 
hasil yang diraih karena adanya faktor tindakan ketidakjujuran. An-
ggota organisasi yang memiliki keberdayaan yang bukan dihasilkan 
dari hasil kemampuannya sendiri akan diliputi rasa keraguan dan 
kecemasan dalam melakukan sebuah tindakan uamh di lakukannya.

Pemberdayaan anggota yang dilakukan tetap dikaitkan dengan 
sosok peran ketua organisasi. Upaya ini dibutuhkan karena sebuah 
kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sangat spe-
sifik antara satu dengan yang lain. Maka, perlu diketahui berbagai 
langkah tertentu dalam upaya pemberdayaan para anggota didalam 
organisasi ini.

Strategi Pemberdayaan Anggota Organisasi, meliputi :

A. Pembinaan dan Konseling

 Pembinaan dan konseling adalah bantuan yang diberikan 
oleh organisasi kepada anggota yang memiliki pemahaman 
yang kurang memadai akan pekerjaan atau memiliki per-
masalahan pribadi yang menyebabkan terjadinya masalah 
kerja. Rasa kedekatan dari anggota kepada sebuah organi-
sasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap 
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anggota. Pemahaman tentang tujuan kelompok dan organi-
sasi merupakan peran dari pembianaan dan konseling.

B. Beri Ruang untuk Berkreatifitas

 Anggota tidak semata-mata membutuhkan instruksi seper-
ti robot. Mereka juga ingin tumbuh dengan keistimewaan 
berpikir dan berpendapat. Ini adalah sesuatu yang seharus-
nya dipahami oleh para pemimpin organisasi ketika mem-
buat kebijakan dan menjadikan kreativitas sebagai bagian 
penting dari strategi pemberdayaan organisasi. Organisasi 
dapat melibatkan anggota secara langsung dalam peker-
jaan mereka, misalnya dengan mengidentifikasi masalah 
dan melakukan brainstorming strategi dan solusi untuk 
menyelesaikannya. Ini adalah media gratis yang disediakan 
oleh organisasi sehingga ide dan gagasan setiap anggota di-
komunikasikan secara langsung.

C. Bangun Kepercayaan

 Strategi pemberdayaan selanjutnya adalah menumbuhkan 
kepercayaan di antara anggota organisasi. Saling percaya ini 
penting untuk memungkinkan 

 anggota membangun sistem organisasi yang layak. Hal 
ini didukung oleh lingkungan yang saling menghormati, 
sehingga anggota tidak perlu takut untuk berkontribusi. 
Langkah ini dapat ditempuh melalui beberapa strategi, an-
tara lain kemampuan anggota untuk berpartisipasi dalam 
pengembangan kebijakan organisasi.

D. Latih Kepercayaan Diri Anggota Organisasi

 Saling meyakini terhadap kemampuan rekan kerja mer-
upakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan. 
Tetapkan tanggung jawab penting kepada anggota sehingga 
mereka merasa tertantang dan dapat mengeksplorasi atau 
berkembang. Dengan menawarkan tantangan kepada an-
ggota, mereka menjadi lebih berani mempertanyakan diri 
sendiri dan bertanggung jawab. Dengan proses yang tepat, 
juga dapat membantu mengurangi kemungkinan orang-
orang di organisasi Anda mengundurkan diri.
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E. Menjaga Kredibilitas

 Selain proses pengembangan yang konstan, para anggot-
anya juga kompetitif. Kompetisi ini tentunya dalam tu-
juan yang tepat. Oleh karena itu, organisasi harus mam-
pu menciptakan lingkungan persaingan yang baik untuk 
menunjukkan kinerja dan kehandalan setiap anggotanya. 
Kepercayaan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana 
pemangku kepentingan dalam organisasi menganggap an-
ggota sebagai mitra. Pemimpin juga memberikan dorongan 
untuk meningkatkan keanggotaan di semua pekerjaan. Na-
mun di sisi lain, pemimpin harus mampu berubah untuk 
meningkatkan kredibilitas pribadi anggotanya.

F. Menanamkan Nilai Akuntabilitas

 Yang harus selanjutnya dalam memberdayakan anggota 
organisasi adalah bertanggung jawab atas pekerjaan yang 
diberikan kepada mereka. Hal ini dilakukan dengan mene-
tapkan secara transparan peran, kriteria dan tujuan dari se-
tiap tugas yang diberikan kepada anggota. Tanggung jawab 
ini juga mencakup upaya untuk mengevaluasi kinerja ang-
gota secara berkala. Ada beberapa strategi untuk memban-
gun akuntabilitas ini, antara lain mengevaluasi kinerja pela-
tihan, menyediakan kegiatan yang terukur untuk indikator, 
melibatkan anggota dalam mengidentifikasi indikator di 
sana dan menyediakan waktu. Untuk memberikan umpan 
balik.

G. Komunikasi yang Terbuka

 Strategi terakhir untuk memberdayakan anggota organisasi 
adalah untuk mencapai komunikasi yang transparan antara 
pemimpin dan anggota. Penting bagi pimpinan organisasi 
untuk membuka pintu agar setiap anggota dapat menjalin 
komunikasi yang baik dan saling menghormati. Komunika-
si yang baik juga dilakukan ketika menyebarkan informasi 
tentang suatu organisasi, seperti hambatan dan hambatan 
yang dihadapinya. 

Kami telah menjelaskan secara rinci 7 langkah yang dapat digu-
nakan sebagai metode penggunaan atau dalam strategi organisasi 
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yang memberdayakan anggota. Penting juga untuk dicatat bahwa 
otorisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat 
organisasi yang paling rendah. Hal ini penting karena organisasi 
jangka panjang perlu menyelidiki keahlian anggotanya dari bawah 
ke atas untuk menciptakan rotasi yang baik untuk mengisi peluang 
posisi strategis di masa depan.

OPTIMALISASI KAPASITAS KARYAWAN UNTUK 
MENCAPAI KINERJA

Sumber daya manusia atau SDM di dalam perusahaan ten-
tunya menentukan sekali terhadap kesuksesan dan perkembangan 
perusahaan, ketika setiap karyawan dalam suatu perusahaan mam-
pu melaksanakan tugas yang di embannya dengan baik maka akan 
membantu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya den-
gan lebih cepat. Beberapa pengusaha seringkali mengeluhkan ki-
nerja karyawannya yang menurutnya tidak maksimal. Ketika para 
pengusahaa ingin mengikiti arus industry atau pasar yang bergerak 
cepat namun kinerja karyawannya lamban atau bahkan jalan ditem-
pat, akibatnya turnover menjadi tinggi karena karyawan tidak bisa 
mengikuti “pace” yang di tuntut perusahaan. Meskipun karyawan 
sudah dijanjikan dengan bonus yang lumayan tinggi, namunbelum 
tentu membuat karyawan mau mencapai target yang diharapkan. 
Tipe perusahaan seperti ini ini adalah tipe perusahaan yang ga-
gal total dalam menerapkan sistem penilaian kerja. Sangat sering 
sekali kita menemukan dilapangan kebijakan perusahaan mengenai 
penilaian kinerja terlihat tidak objektif ataupun terkesan asal ada. 
Atasan sering mengatakan bahwa karyawannya adalah asset, namun 
pada kenyataanya setelah disurvey secara personal, apa yang dika-
takan sang bos, berbeda dengan yang dirasakan karyawan.

Ketika penilaian kerja mulai di-implementasikan kepada 
karyawan, ternyata feedback yang didapat tidak positif, beberapa 
karyawan masih merasa tidak puas terhadap penilaian kepada dirin-
ya, apalagi jika ditambah tidak ada timbal balik atau counseling bagi 
karyawan berperforma yang rendah. Karyawan yang berprestasi pun 
demikian, tidak ada penghargaan yang diberikan kepadanya. Tiap 
tahun hal ini kembali berulang, dikarenakan aspek penilaian kinerja 
tidak pernah ada perbaikan yang nyata, dan karyawan tidak diajak 
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diskusi secara dua arah, bagaimana seharusnya penilaian terhadap 
dirinya yang pas dan sesuai dengan kondisi kerja di lapangan.

Penilaian kinerja karyawan yang baik tidak hanya dilihat dari ha-
sil atau end product saja, namun juga dapat dilihat dari bagaimana 
karyawan tersebut berproses dalam menyelesaikan tiap pekerjaann-
ya. Kinerja tentunya adalah hasil kerja, hasil dari semua proses ses-
eorang dalam mengerjakan tugasnya. Penilaian kinerja merupakan 
suatu sistem formal dan terstruktur yang dapat mengukur, menilai 
dan juga mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, 
perilaku dan hasil termasuk absensi, yang nantinya menjadi fokus 
adalah mengetahui seberapa produktif kah seorang karyawan dan 
apakah memiliki kinerja yang sama atau lebih baik kedepannya, seh-
ingga karyawan tersebut dan perusahaan memperoleh manfaat. Pe-
nilaian kinerja alangkah baiknya dilakukan selama-lamanya setahun 
sekali untuk melihat kualitas karyawan

 Seharusnya, dalam membangun kinerja karyawan, perusahaan 
akan memberi bonus atau rewards pada setiap karyawannya ten-
tunya jika mereka mendapat nilai baik dalam melakukan tugasnya. 
Bonus atau rewards tentunya akan menumbuhkan motivasi lebih 
bagi karyawan untuk meningkatkan performanya. Penilaian kinerja 
karyawan yang baik adalah penilaian secara rasional dan ditimbang 
dari berbagai aspek, bukan hanya dengan perasaan. Jika menggu-
nakan perasaan, maka penilaian menjadi tidak objektif. Jangan ha-
nya karena atasan tidak menyukai salah satu karyawannya, padahal 
karyawan tersebut bekerja dengan baik, lalu atasan tersebut mem-
beri nilai yang buruk pada karyawannya tersebut. 

Berikut adalah model penilaian kinerja optimal untuk mengeta-
hui seberapa produktif karyawan bekerja :

• Mengukur Produktivitas

 Penilaian kinerja karyawan yang paling awal dan yang ter-
penting adalah  mengukur kuantitasnya. Kita dapat mengukur 
dalam periode tertentu, misalnya setiap hari ataupun setiap 
jamnya. Tak hanya produk, tapi bisa berupa deadline kerja. 
Seberapa cermat dan cekatan seseorang dalam menyelesaikan 
deadline pekerjaan ontime,. Produktivitas dapat direview ber-
kala biasanya dilakukan bulanan atrau perquarter.
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• Membuat sistem feedback

 Penilaian kinerja karyawan yang kedua adalah dengan me-
lihat feedback. Feedback harus bersifat timbak balik dan ti-
dak hanya terbatas secara dua arah dari atasan dan bawah-
an, tapi melibatkan semua orang yang bekerja sama dengan 
karyawan tersebut, termasuk bawahan jika karyawan terse-
but merupakan manager atau supervisor, rekan divisi lain 
dlam satu grand project. Dalam sistem feedback yang su-
dah terstruktur dan transparan kita bisa melihat bagaimana 
performa karyawan menurut kepala divisi, bawahan, serta 
orang-orang yang satu tim dengannya. Feedback yang kita 
dapatkan dari banyak sumber akan membuat hasil evaluasi 
kinerja karyawan kita semakin akurat.

• Survei atau Penilaian dari Klien atau Pelanggan

 Penilaian kinerja karyawan yang ketiga ini paling mudah 
diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 
Sistem penilaian kinerjanya dapat dilihat dari berapa ban-
yak pelanggan yang merasa puas atau Customer Satisfac-
tion. Customer Satisfaction dapat diukur dengan langsung 
menanyakan atau survei pelanggan, dapat juga dengan 
mengukur SLA (service level agreement) yang ditentukan 
Perusahaan dalam layanannya terhadap pelanggan.

• Loyalitas dan Support

 Bagaimana karyawan melihat perusahaan sebagai entitas 
yang satu bukan terkotak-kotak perdivisi ataupun indivi-
du, bagaimana ketika ia mempunhyai waktu luang namun 
dengan senang hati mensupport pekerjaan yang merupakan 
bukan tugas utamanya. Bagaimana komunikasi dan team-
work dengan karyawan departement lain.

• Antusiasme Karyawan dalam Berkontribusi 

 Dalam melakukan metode penilaian kerja jenis ini, berikan 
karyawan target untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu 
misal perquarter atau perbulan, namun jika dirasa terlalu 
lama, bisa target untuk beberapa minggu ke depan. Dengan 
metode ini, Kita bisa melihat seberapa besar antusiasme 
karyawan tersebut dalam berkontribusi untuk perusahaan. 
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Menyelesaikan target dalam waktu yang ditentukan bukan 
satu-satunya cara melihat ini, tetapi lihatlah kualitas end 
product yang dihasilkan. Jika karyawan Kita memberikan 
hasil terbaik, itu artinya ia masih mau berkontribusi untuk 
perusahaan dan siap membuat perusahaan Kita menjadi 
lebih produktif.

Penilaian kerja adalah kegiatan yang wajib untuk dilakukan 
perusahaan, mengingat bahwa karyawan merupakan aset pent-
ing dalam suatu perusahaan. Memiliki karyawan yang baik dan 
berkontribusi adalah impian setiap pengusaha. Namun sayangnya, 
beberapa faktor internal di kantor bisa menyebabkan perubahan 
kondisi karyawan. contohnya jam kerja yang tidak manusiawi se-
hingga membuat karyawan merasa jenuh atau pekerjaan monoton 
yang membuat karyawan merasa bosan dan merasa tidak berkem-
bang. Pada akhirnya, karyawan akan mencari jalan keluar untuk 
mengatasi rasa jenuh tersebut, seperti bermain game di devicenya 
(mobile phone ataupun laptop) ataupun mengakses media sosial. 
Jika hal itu dilakukan dalam batas waktu yang wajar mungkin bu-
kan menjadi masalah, tapi sayangnya ada saja karyawan yang terlalu 
terlena dengan hal tersebut sehingga membuatnya terdistraksi dari 
pekerjaannya sehari-hari. Hal ini dapat menurunkan produktivitas 
karyawan sehingga akan merugikan perusahaan.

Jika karyawan tidak diterangkan secara jelas dari awal, maka 
karyawan serasa bagai anak ayam yang kehilangan induknya, mer-
eka akan merasa tidak memiliki arah tujuan yang jelas apa yang di-
harapkan 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 nyaman. 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 menjelaskan secara detail mengenai target ke-
pada karyawan, serta memberikan feedback secara positif maupun 
negatif (teguran) terhadap kinerjanya, maka karyawan akan mema-
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hami apa yang sebenarnya diharapkan perusahaan atas dirinya. Di-
tambah lagi jika karyawan tersebut ditantang oleh perusahaan untuk 
target yang baru, dan diberikan feedback, training dan pembelajaran 
secara terus-menerus, maka karyawan akan semakin paham peran 
penting dan kontribusinya atas perkembangan perusahaan. Review 
tahunan dilakukan untuk seluruh divisi/departement dan penghar-
gaan/rewards atas karyawan terbaik di masing-masing divisi pun 
perlu dilakukan agar perusahaan semakin baik, di sisi lain, karyawan 
semakin bahagia dan loyalitas  serta sense of belonging mereka 
dapat terbentuk..

Problemnya adalah, bagaimana cara kita agar bisa terus mem-
bimbing karyawan agar mereka terus bisa berprestasi dari waktu 
demi waktu. Ken Blanchard dalam Thoha, Miftah. 2010 mengung-
kapkan sebuah teori leadership yaitu “Cycle Theory of Leadership” 
pada tahun 1982. Menurutnya gaya kepemimpinan cenderung ber-
beda-beda tergantung situasi satu dengan situasi yang lainnya, dan 
untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang efisien harus diawali 
dengan menganalisis situasi dan kondisi secara menyeluruh.  Gaya 
kepemimpinan situasional cukup populer dan sangat cocok di im-
plementasikan di era saat ini,  karena pemimpin dengan gaya ini 
akan selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pe-
rusahaaan, serta bersifat dinamis dalam atau adaptif dengan situa-
si perkembangan bawahan, keadaan lingkungan kerja, dan situasi 
perusahaan. Hal itu sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini yang 
menuntut pemimpin harus bersifat akomodatif dan aspiratif terha-
dap lingkungan kerjanya.

4 GAYA KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP STYLES) 
MENURUT KEN BLANCHARD

Tingkat kesiapan perorangan (individu) maupun kelompok 
yang berbeda menginginkan gaya kepemimpinan yang berbeda juga. 
Ken Blanchard mempunyai gaya kepemimpinan berperilaku kerja 
dan perilaku hubungan yang harus diterapkan terhadap followers 
dengan derajat kesiapan tertentu. Perilaku Kerja termasuk berkomu-
nikasi satu-arah, pendiktean tugas, dan pemberitahuan pada follow-
ers tentang hal apa saja yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana 
melakukannya. Pemimpin yang efektif menggunakan tingkat per-
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ilaku kerja yang tinggi di beberapa situasi dan sekedarnya untuk di 
situasi lain. Perilaku hubungan termasuk penggunaan komunikasi 
dua-arah, mendengar, memotivasi, melibatkan followers dalam hal 
pengambilan keputusan, serta memberikan dukungan emosional 
pada mereka. Perilaku hubungan juga diterapkan dengan cara yang 
berbeda di aneka situasi.

MENGEMBANGKAN DAN MEMOTIVASI 
KARYAWAN

Pemimpin yang baik mengembangkan kompetensi dan komit-
men dari followers sehingga mereka memotivasi diri sendiri dari-
pada bergantung pada orang lain untuk diarahkan atau dibimbing. 
Tingginya kinerja pemimpin akan menjadikan harapan yang realistis 
terhadap tingginya kinerja dari followers. Begitupun hal yang se-
baliknya, rendahnya harapan pemimpin akan membuat rendahnya 
kinerja followers. Menurut Ken Blanchard empat kombinasi kompe-
tensi dan komitmen akan menciptakan tingkat perkembangan sep-
erti yang dijelaskan dibawah ini:

K1 — Kompetensi rendah serta komitmen yang tinggi

K2 — Kompetensi rendah serta komitmen yang rendah

K3 — Kompetensi tinggi serta komitmen yang rendah

K4 — Kompetensi tinggi serta komitmen yang tinggi

Untuk membuat siklus yang efisien dalam pekerjaan, seorang 
pemimpin perlu memotivasi bawahannya dengan baik dan benar. 
Kategori dari keseluruhan gaya kepemimpinan diatas diidentifikasi 
mereka dalam 4 notasi yaitu S1 sampai S4 yang merupakan kombi-
nasi dari dua perilaku diatas:

• S1: Directing (Pemberitahu) 

 Gaya ini paling tepat untuk kesiapan bawahan rendah (K1). 
Notasi ini menekankan perilaku tugas tinggi dan perilaku 
hubungan yang terbatas. Gaya kepemimpinan Directing 
adalah karakteristik gaya kepemimpinan dengan komuni-
kasi one way atau satu arah.. Pemimpin selalu memberikan 
instruksi dan prosedur yang jelas, arahan yang rinci, serta 
mengawasi pekerjaan bawahannya secara langsung.
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• S2: Selling (Penjual)

 Gaya ini paling tepat untuk kesiapan bawahan moderat atau 
pertengahan (K2). Dalam notasi S2 yaitu lebih menekank-
an pada jumlah tugas dan gaya komunikasi. Pada tahapan 
gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih memberi 
arahan namun ia menggunakan komunikasi two way atau 
dua arah. Pemimpin biasanya juga mendukung bawahan 
secara emosional baik secara individu maupun tim agar 
menumbuhkan memotivasi dan rasa percaya diri bawahan. 
Gaya ini muncul ketika kompetensi individu ataupun kom-
petensi dalam tim meningkat, sehingga pemimpin perlu 
terus menyediakan sikap membimbing akibat individu atau 
kelompok belum siap mengambil tanggung jawab dalam 
proses pekerjaanya.

• S3: Partisipatif

 Gaya ini paling tepat untuk kesiapan bawahan tinggi den-
gan motivasi moderat (K3). Notasi S3 menekankan pada 
jumlah tingginya perilaku hubungan personal tetapi jumlah 
perilaku hubungan pekerjaan yang rendah. Gaya kepemi-
mpinan pada tahap ini mendorong individu atau seacara 
tim untuk saling berbagi gagasan dan ide sekaligus mem-
fasilitasi pekerjaan dengan motivasi yang mereka tunjuk-
kan. Gaya ini muncul ketika bawahan merasa konfiden 
dalam melakukan pekerjaannya secara maksimal sehingga 
pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai pengarah atau 
pembimbing. Pemimpin tetap memelihara komunikasi ter-
buka, tetapi kini melakukannya dengan cenderung untuk 
lebih menjadi pendengar yang baik serta siap membantu 
bawahannya, 

• S4: Delegasi

 Gaya ini paling tepat untuk kesiapan bawahan tinggi (K4). 
Notasi S4 ini lebih menekankan pada dua sisi yang berbeda 
yaitu tingginya perilaku kerja dan perilaku hubungan, di-
mana gaya kepemimpinan pada tahap ini lebih cenderung 
mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan kepu-
tusan dan pelaksanaannya. Gaya ini muncul ketika individu 
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atau tim berada pada level kompetensi yang tinggi. Gaya ini 
efektif karena bawahan dianggap mempunyai kompetensi 
yang cukup dan punya motivasi untuk mengambil tang-
gung jawab atas pekerjaannya. Pemimpin dalam tahap ini 
lebih fokus terhadap Helicopter view mengenai tugas dan 
bawahan dalam divisinya.

Dari keempat notasi diatas, tentunya kita tidak dapat langsung 
menyimpulkan yang mana yang paling baik dan yang mana yang ti-
dak cocok, tidak ada yang bisa disebut “gaya kepemimpinan” paling 
sesuai setiap saat bagi seorang pemimpin. Yang terpenting adalah 
Pemimpin yang efisien itu harus adaptif, rasional dan bijak dalam 
setiap situasi. 
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PENGERTIAN SPIRITUAL LEADERSHIP
“Spiritual” istilah yang berasal dari kata dasar bahasa inggris 

yaitu “spirit” mempunyai arti yang sifatnya kejiwaan atau kero-
hanian seperti rasa antusias dan nilai kehidupan serta bertujuan 
dengan memiliki arti yang sejati. Dan “spiritual” dalam sitilah ba-
hasa arab berkaitan dengan rohani juga ma’nawi yang berasal dari 
seluruh unsur dan sesuatu. Spiritual kepemimpinan adalah seorang 
pemimpin yang memberikan sudut pandang dari sisi sekularitas 
atau keduniawian menjadi sisi kerohanian atau kebatinan. Dan tu-
han adalah pemimpin yang hakiki, memberikan ilham, memberi ke-
cerahan, membersihkan hati nurani dan memberi ketenangan jiwa 
kepada umatNya dengan kebijaksaannya dengan cara pendekatan 
yang terhormat serta keteladanan.

Spiritualitas dapat dijelaskan dengan beragam nilai dan konsep 
seperti: keseimbangan, transdental, mencintai, kesucian dan pent-
ingnya kepedulian terhadap orang lain, arti dalam kehidupan, ke-
hidupan yang seimbang dengan alam dan sisinya, dan merupakan 
kesadaran seseorang atau sesuatu yang melebihi diri sendiri (Tu-
han dan energi) yang menyajikan energi dan bijaksana dalam se-
gala aspek kehidupan.(Ghani. 2013).Kepemimpinan adalah faktor 
terpenting untuk mewujudkan keberhasilan perusahaan atau insti-
tusi. Dalam suatu perusahaan atau institusi seorang pemimpin ha-
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rus mampu menumbuhkan kemampuan dan semangat kerja para 
pegawai atau anggotanya. Sedangkan, perkembangan mainstream 
kepemimpinan dalam perekonomian atau bisnis mengutamakan si-
fat dan perilaku.

Penemuan dari penelitian terkait dengan materi sifat dan karak-
ter kepemimpinan oleh Heru Sulistyo (2009), menyimpulkan yaitu 
tiada materi kepemimpinan memberikan kepastian kesuksesan seo-
rang pemimpin. Yang diakibatkan dari berbagai gaya kepemimpinan 
yang dinilai dari esensi seorang pemimpun adalah amanah manua-
sia bukan merupakan amanah  dari penciptaNya dan manusia, hing-
ga prestasi yang diperoleh oleh anggota atau pegawai berdasarkan 
dengan hasil yang dicapai sesuai parameter perekonomian dan tidak 
didasarkan pada norma-norma spiritualisme. Seluruh elemen pada 
perusahaan di picu dengan teori dan ketertarikan altruistik tanpa 
mempedulikan norma suri teladan. Akibatnya, prestasi kerja peru-
sahaan yang akan diraih hanya ditujuan pada pencapaian perusa-
haan dan tidak didasarkan pada pertanggungjawaban manusia ke-
pada penciptaNya.

Perkembangan teori spiritual leadership adalah teori pemimpin 
yang beradaptasi secara global guna menjelaskan tentang rintangan 
di masa abad ke-21 dimana penuh dengan tuntutan perkemban-
gan dan perkembangan seorang pemimpin tak dapat menjawabnya. 
Berdasarkan Heru Sulistyo (2009), teori spiritual leadership mun-
cul menjadi suatu cerminan perubahan dan kemajuan perusahaan 
yang beradaptasi secara global sehingga rintangan dimasa abad 
ke-21 dapat terjawab. Spiritual leadership dinilai dapat melengka-
pi gaya-gaya seorang pemimpin yang telah ada melalui tujuan yang 
akan dicapai dan sifat kepemimpinan didasarkan atas norma-norma 
agama atau spiritual. Spiritual leadership merupakan seorang pemi-
mpin memberikan sudut pandang keduniawian berdasarkan sudut 
pandang ketuhanan (keilahian). Sehingga, spiritual leadership dapat 
diartikan dengan seorang pemimpin berpedoman pada suatu keyak-
inan dan kepercayaan. 

Tobroni (2015) berpendapat bahwa teori spiritual leadership 
memberikan keyakinan pada perkembangan seorang pemimpinan 
adalah jawabannya, sehingga turunnya norma-norma manusiawi 
yang diakibatkan ethical crisis dan ethical malaise. Penjelasan diatas 
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mencerminkan masalah keyakinan pada era ke-21 telah di kembang-
kan, seperti yang telah disampaikan oleh para ilmuwan sosial, yaitu 
Fukuyama dan Aburdene eperti zaman nilai (the value age). Seman-
gat spiritual membuktikan kemampuan terbesar guna menghasilkan 
pribadi dengan karakter dan akhlak yang terpuji untuk menciptkan 
insan yang islami guna tercapinya tujuan akhir kehidupan dan ter-
capinya generasi khaira ummah atau penerus sebaik-baiknya umat. 
Sebab diterapkannya spiritual leadership dalam sebuah perusahaan 
atau lembaga meberikan semangat kreativitas dan tekad SDMnya 
dalam meraih tujuan berdasarkan norma-norma ketuhanan sehing-
ga menumbuhkan rasa tanggungjawab penuh dan semangat para 
kryawan atau anggotanya. 

Dapat disimpulkan bahwa spiritual leadership adalah semangat 
seorang pemimpin bersumber dari norma-norma ketuhanan sebagai 
inti keyakinan, inti penilaian dan teori dalam tingkah laku dalam 
memimpin. Dalam historical keislaman, gaya spiritual leadership 
mengacu pada metode gaya pemimpin dengan menerapkan mema-
jukan jiwa seorang pemimpin sempurna dan berhasil dengan meng-
utamakan karakternya yaitu siddiq (integritas), amanah (dapat 
dipercaya), dan tabligh (terbuka, membangun hubungan sesama) 
dan fathanah (cerdas). Maka, spiritual leadership adalah semangat 
seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinnnya sesuai ber-
dasarkan perasaan dan sifat ketuhanan, dapat membangun perilaku, 
sopan santun dan contoh yang baik. Gaya seorang pemimpin tidak 
terpengaruh oleh factor dari luar saja tetapi besar diyakini di bina 
dengan factor dari dalam jiwa dan perasaannya tanpa mengesamp-
ingkan intelektualitas dan rasionalitas, sehingga mencerminkan ke-
cerdasan spirtilualitas.

KARAKTERISTIK SPIRITUAL LEADERSHIP
Karakteristik kepemimpinan spiritual menurut Tobroni (2015) 

yaitu kejujuran sejati, keadilan, semangat amal sholeh, membenci 
formalitas dan agama yang terorganisir, sedikit berbicara, bekerja 
keras dan santai, membangkitkan yang terbaik untuk diri sendiri 
dan orang lain, keterbukaan terhadap perubahan, pemimpin yang 
dicintai, berpikir global dan bertindak lokal, disiplin, cerdas dan an-
tusias serta rendah hati. 
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Berikut ini merupakan karakteristik kepemimpinan spiritual 
berbasis pada etika religious, antara lain yaitu :

1. True honesty 

 Kejujuran sejati merupakan kunci kesuksesan dan keber-
hasilan perusahaan yang menjadi pedoman kepemimpinan 
terbaik. Sifat jujur akan selalu memberi kesuksesan, meski-
pun adakalah mendapatkan proses yang pahit dan sulit. 
Kejujuran seorang pemimpin mempunyai kredibiltas dan 
mampu menumbuhkan rasa kepercayaan.

2. Keadilan

 Perilaku adil dimiliki oleh seorang pemimpin yang reli-
gious. Tidak hanya adil kepada diri pribadi tetapi pada 
orang disekitarnya juga, berperilaku adil atau fairness tidak 
hanya bermakna keharusan taat pada nilai ketuhanan saja, 
tetapi merupakan suatu sistem dan teknik perbuatan dalam 
menggerakan jiwa seorang pemimpinnya.

3. The spirit of pious deed

 Dalam mengiperasikan suatu usaha atau perusahaan seo-
rang pemimpin yang religius berperan serta dan mencon-
tohkan perbuatan baik sesuai dengan syariat islam dalam 
memimpin perusahaan atau organisasinya. Kepemimpinan 
religious akan mengorbankan apapun untuk memenuhi 
keinginan demi mencapai tujuan perusahaan dan indivi-
du yang dipimpinnya. Spiritual leadership merupakan sifat 
perbuatan bersumber dari dalan diri manusia guna meng-
harapkan keridhoan sang pencipta.

4. The hatred of formality and organized religion

 Kepemimpinan religious mengutamakan ketulusan perbua-
tan dan komunikasi yang baik. Spiritual leadership pada saat 
melaksanan kepemimpinannya sanggup menguatkan, mem-
beri kemampuan, memberi pencerahan dan memberi kebe-
basan pada diri pribadi dan organisasi atau perusahaannya.

5. Little talk, hard work and relax

 Spiritual leadership merupakan kepemimpinan yang meng-
utamakan pekerjaan dan membatasai komunikasi ber-
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lebihan yang tak ada gunanya, karena komunikasi yang 
berlebihan akan mengakibatkan timbulnya persoalan. 
Kepemimpinan religious memiliki rasa khawatir apabila 
berkomunikasi secara berlebihan, sebab seorang pemimp-
in harus berperinsip untuk menghargai dan memberi kes-
empatan pada setiap orang agar pekerjaan dapat dilakukan 
dengan efisien dan maksimal.

6. Arousing the best for our self and others

 Kepemimpinan religius selalu berupaya untuk mengerti di-
rinya pribadi dan sekitarnya, memahami akan meningkat-
kan seluruh kemampuan kepemimpinan yang paling baik 
dan berperilaku bijaksanan didalam kondisi apapun.

7. Openess to the change 

 Kepemimpinan religious menanggapi adanya pilihan, se-
bab pemimpin memahami kapasitasnya dalam memimpin 
suatu perusahaan dan pemimpin akan bahagia menyambut 
adanya pilihan atau perubahan, sadar perannya sebagai seo-
rang pemimpin adalah untuk membawa perubahan pada 
organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya.

8. Beloved leaders

 Kepemimpinan yang religius adalah sosok pemimpin yang 
dicintai bukan ditakuti oleh karyawannya dan yang dipimp-
innya, karena pemimpin yang dicintai adalah pemimpin 
yang berkepribadian baik, berintegritas tinggi pada organi-
sasi dan memimpin dengan hati, ketulusan dan pengorba-
nan yang diberikan menjadi dasar bahwa pemimpin terse-
but pants untuk dicintai.

9. Think globally and act locally

 Kepemimpinan religius merupakan pemimpin yang berfikir 
secara luas atau global dan mampu berfikir secara rasion-
al dalam mengambil keputusan dengan mengutamakan 
perasaan secara terbuka dan menerima ide anggota dan 
karyawannya.

10. Discipline, smart and enthusiastic dan modesty 

 Seorang pemimpin harus disiplin waktu dan pekerjaan, 
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harus berpengetahuan luas, harus memiliki rasa ingin tau 
yang tinggi terhadap kondisi sekitar dan karyawannya, ser-
ta rendah hati kepada siapapun yang dihadapinya.

Karakteristik Spiritual Leadership menurut Percy (2003) dalam 
bukunya Going Deep Exploring Spritually in Life and Leadership 
kepemimpinan yaitu :

1. 30% pertama adalah Brain trust

 Kepemimpinan religius menggunakan waktunya sebanyak 
30% dengan berfikir, pemimpin memiliki brain trust dan 
meningkatkan potensi berfikirnya merupakan dasar untuk 
mengambil keputusan berdasarkan akal pikiran dan pema-
haman.

2. 30% kedua yaitu Komunikasi

 Kepemimpinan religius menggunakan waktunya sebanyak 
30% perhari guna mendapatkan kepastian hubungan baik 
internal maupun eksternal perusahaan dapat beroperasi 
secara efisien dan maksimal. Komunikasi dinilai berdasar-
kan sesuatu terpenting pada suatu perusahaan dan sebagai 
bentuk perhatian pada gagasan dan inovasi karyawannya. 
Karena pada suatu perusahaan inspirasi karyawan mer-
upakan bentuk perhatian pada inovasi dan merupakan in-
spirasi yang dapat menumbuhkan rasa perhatian seorang 
pemimpin yang religius. Kepemimpinan religius merupa-
kan suatu bentuk perhatian dalam membangun hubungan 
internal perusahaan dengan mengetahui perkembangan in-
formasi dari media yang berhubungan dengan suatu usaha, 
20% pertama memberikan motivasi, rencana dan semangat 
kepemimpinan.

3. 20% terakhir adalah Operasional

 Kepemimpinan yang religius menyisihkan sebanyak 20% 
waktu yang dimilikinya dengan mempelajari dan mengkaji 
catatan keuangan dan pelaporan administasinya. Memaha-
mi tentang pelaksaan pekerjaan yang terbaik dan member 
perhatian terhadap situasi keadaan dalam memimppin pe-
rusahaanya.
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Spiritual leadership memiliki keyakinan yaitu organisasi ia 
pimpin adalah wadah sebagai tempat menyalurkan dedikasinya ter-
hadap penciptaNya, bahkan pemimpin berdedikasi untuk keinginan 
yang dicita-citakan organisasinya dan atau perusahaannya.

1. Pimpinan yang dicintai

 Spiritual leadership mampu memberikan kasih sayang dan 
perhatian sebagai bentuk spirit kehidupan perusahaan. 
Kasih sayang dan perhatian merupakan bentuk upaya pemi-
mpin sifatnya tidak hanya perindividu tetapi bentuk kasih 
sayang dan perhatian secara struktur yaitu perhatian pada 
banyaknya anggota yang dipimpin.

2. Idealis dan berfokus terhadap masalah yang dihadapi

 Spiritual leadership seseorang yang memimpin perusahaan 
memiliki semangat dan berjiwa visioner atau idealis, mem-
punyai tujuan dan tidak mengesamoingkan kondisi peru-
sahaan yang sedang dihadapi. Pemimpin dapat menum-
buhkan dan menggerakan karyawannya secara keseluruhan 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan tindakan yang banar 

 Spiritual leadership merupakan pemimpin yang pantas, bu-
kan saja member pengaruh, penggerak dan pencapaian tu-
juan tetapu guna tercapainya keinginan dan visi perusahaan 
secara benar (Doing the right thing).

4. Disiplin, fleksibel, cerdas dan bersemangat 

 Spiritual leadership seorang pemimpin melakukan peker-
jaannya berdasarkan pada prinsip dan sadar akan seman-
gat spiritualnya, serta memimpin dengan semangat spiri-
tualnya dapat mendisiplinkan perilaku pribadi yang tidak 
ada manfaatnya. Komitmen itu merubahnya sesorang yang 
memiliki keteguhan, kecerdasan dan penuh gairah.

5. Rendah hati 

 Kepemimpinan yang berjiwa Spiritual leadership memiliki 
kesadaran secara penuh posisinya,  performanya, apresiasi 
dan penghormatannya tidak hanya disebabkan oleh dirinya 
sendiri dan untuknya. Tetapi dikarenakan oleh penciptaNya 
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dan hanya untukNya. Pemimpin tersebut menjadi wasilah 
guna mendistribusikan keberkahan jiwa leadershipnya.

Pembahan tentanga Spiritual leadership sesuai dengan perkem-
bangannya yaitu Spiritual Leadership Theory (SLT), Louis W.Fry 
(2003&2005) menjelaskan bahwa Spiritual Leadership Theory mer-
upakan suatu gaya seorang pemimpin dengan menerapkan metode 
motivasion intrinsic yang menghubungkan vision (visi) hope/faith 
(harapan dan keyakinan), altruistic love (nilai altruism) dan work-
place spirituality (semangat dilokasi pekerjaan), dan keamanan atau 
ketentraman spiritual/spiritual survival. Teori kepemimpinan spir-
itual sudah dikembangkan dan menerapkannya dengan sistematis 
dan umum di pelbagai lokasi pekerjaan.

Louis W.Fry menjelaskan tentang kepemimpinan spiritual yai-
tu : “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 mean-
ing in their lives, have a sense of making a difference, and feel un-
derstood and appreciated”.

Berdasarkan penjelasan Louis W.Fry tersebut memiliki arti yai-
tu kepemimpinan dengan semangat ketuhanan berdasarkan suatu 
norma kehidupan, sifat dan tingkah laku seorang pimpinan untuk 
kebutuhan dengan mengupayakan motivasi individu dan pribadi 
melalui kata hati yang memiliki makna (calling) dan rasa dihargai 
dan dimengerti (membership). sehingga terbentuklah rasa kese-
jahteraan sesuai dengan semangat ketuhanan. Dengan demikian, 
Spiritual Leadership memiliki tujuan memberi motivasi dan inspi-
rasi kepada seluruh pegawai dan anggota dengan cara merencakan 
tujuan serta kebiasaan berdasarkan nilai atau norma altruistic guna 
menciptakan prinsip pekerja atau karyawan yang berkomitmen pada 
perusahaan dan hasil produksi.

Nilai atau norma-norma spiritualiatas seorang pemimpin dapat 
member motivasi dan inspirasi kepada pekerja dan pegawainya dan 
kemampuan mengembangkan tujuan serta kebudayaan perusahaan 
atau lembaga yang dipimpinnya, sehingga memberi dampak terha-
dap kebahagiaan dari hasil para pekerja dan prestasi pegawai. 
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Strategi Menanamkan Nila-Nilai Spiritualitas Kepada Pegawai

Louis W.Fry (2003&2005) menjelaskan bahwa kepemimpinan 
spiritual merupkan norma-norma, sifat dan tingkah laku dan dibu-
tuhkan untuk leadership sebagai nilai-nilai, sikap dan perilaku yang 
dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsic pribadi dan 
seseorang lainyaa, dengan demikian perasaan sejahtera (spiritual 
well being) melalui kata hati yang memiliki makna (calling) dan 
rasa dihargai dan dimengerti (membership). Kondisi ini membu-
tuhkan : Perencaan tujuan seluruh unsur perusahaan (karyawan dan 
pemimpin) memiliki rasa saling berkaitan dalam kehidupan, mem-
punyai manfaat, mempunyai harapan, serta merencanakan sesuatu 
yang beda dari lainnya. Dan ditentukannya kebiasaan perusahaan 
secara universal berdasarkan pada norma-norma yang mengutaman 
keinginan bersama atau altruistic love, yang mana kepemimpinan 
dan yang dipimpinnya terdapat rasa dihargai dan dimengerti atau 
membership, mempunyai rasa peduli, kehangatan serta apresiasi 
untuk pribadi dan invidu lainnya.

Louis W.Fry (2003) menjelaskan teori leadership yang sudah 
ada untuk memusatkan kepentingan kepada berbagai sudut pan-
dang unsur materi, psikologis dan keterkaitan hubungan persaan 
antar individu di perusahaan dengan mengabaikan faktor spiritu-
al. Louis W.Fry mengemukakan pendapatnya tentang teori kepemi-
mpinan spiritual sebagai jawaban pada hubungan spiritualitas seo-
rang pemimpin yang secara keseluruhan menggabungkan 4 unsur 
yang mendasari dan mengartikan inti/akar dari adanya sesorang di 
lokasi pekerjaan, yaitu physical, mind, heart,  emotions, feelings dan 
spirit (tubuh, pikiriran dan hati/perasaan).

Louis W.Fry (2003) dan Fairholm (1997&1998) melakukan pe-
nelitian dengan mengemukakan bahwa model kepemimpinan spiri-
tual (spiritual leadership model).

1. Model Kepemimpinan Spiritual menurut Fairholm

 Penjelasan menurut Fairholm menjelaskan bahwa terdapat 
tiga kategori model kepemimpinan spiritual yaitu :

- tugas kepemimpinan spiritualitas (spiritual leadership 
tasks)

- teknologi proses kepemimpinan spiritualitas (spiritual 
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leadership process technologies)

-  tujuan utama kepemimpinan (prime leadership goal) 

- tugas kepemimpinan spiritualitas

- tujuan utama kepemimpinan

- teknologi proses kepemimpinan spiritualitas
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Proses Tekhnologi Model Kepemimpinan Spiritual menurut Fairholm

Spiritual leadership model menurut Fairholm mempercayai 
secara umum yaitu setiap pekerja terdapat karakteristik yang ma-
nusiawi, yang diperlukan perusahaan bukan hanya keahlian, ber-
pengetahuan dan berkemampuan. Fairholm memperlihatkan model 
kepemimpinan tersebut merupakan metode desain yang memiliki 
keterkaitan dinamis terhadap kewajiban Spiritual leadership, sistem 
dan pokok tujuan.

1) Vission Setting

 Penetapan visi adalah komitmen dan suatu perasaan. Ke-
wajiban pokok pemimpin yaitu menetapkan manfaat dan 
tujuan. Perasaan para karyawan akan saling keterkaitan 
melalui misi perusahaan dengan menghubungkan rasa 
pribadi pada tahap yang lebih dalam.

2) Serventhood

 Seorang pemimpin akan memimpin dengan cara melayani 
pihak lainnya, kepemimpinan pada perusahaan penyelesa-
ian pekerjaanya tak akan bisa dilakukan, sehingga pemimpin 
memberikan kewenangan pekerjaannya pada karyawannya. 
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Pemimpin melayani karyawannya, memberikan informasin-
ya, waktunya, perhatiannya, materinya dan sumber-sumber 
daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam proses 
mencapai keberhasilan, dan memberikan manfaat yang ter-
baik perusahaan dan member makna pada saat melakukan 
perkerjaan.

3) Task Competence

 Berikut jenis kompetensi seorang pemimpin berkaitan den-
gan penugasan aktualnya pekerjaan, yaitu : teaching (men-
gajar), trusting (kepercayaan), inspiring (menginspirasi) 
dan acquiring knowledge (menguasai ilmu pengetahuan). 
Sedangkan pekerjaan karyawan atau anggota merupakan 
vitalnya bagi seorang pemimpin. Seorang pimpinan yang 
yakin dan percaya merupakan pengajar dan contoh bagi 
karyawan dan anggotanya.

Spiritual leadership process technologies “proses teknologi 
kepemimpinan spiritualitas”  terdiri dari : mengembangkan suatu 
entitas beserta tim dengan perasaan apiritual individu dengan sem-
purna bagi seseorang yang memimpin dan para pengikutnya, memi-
liki moral standar yang terbaik dalam, mengajukan pertanyaan pada 
individu atau anggota lainnya dengan memberikan standar tersebut, 
memproses layanan keseluruh stakeholder (pemangku kepentin-
gan). 

Elemen penggerak tekhnologi spiritual leadership dapat di-
uraikan, yaitu:

1) building community (membangun komunitas)

 Spiritual leadership berbasis spiritual penciptaan har-
monisnya suatu beragam perbedaan, terkadang beroposisi 
atau bertolakbelakang, system, lembaga/perusahaan, dan 
kelompok manusia atau golongan/fraksi. Manusia berupaya 
untuk membebaskan hak suatu komunitas. Kepemimpinan 
spiritual menerima mengakui kepentingan secara bersa-
ma-sama, kebebasan melakukan tindakan serta menjadikan 
suatu komunitas.

2) wholeness (keutuhan)

 Spiritual leadership memfikuskan kepada individu secara 
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utuh. Seseorang yang tiba kelokasi pekerjaan memikirkan-
nya secara keutuhan, emosional, psikis, tubuh, serta sudut 
pandang tenatang spiritual, jadi bukan saja fokus pada ke-
butuhan keahlian pada saat bekerja.

3) setting a higher moral standard (menetapkan standar moral 
lebih tinggi)

 Kepemimpinan spiritual berproses pada kenaikan tingkatan 
yang berkaitan dengan anggota serta pentapan criteria ter-
tinggi demi menjadi suatu golongan yang unggul. Kepemi-
mpinan merupakan suatu contoh yang memberikan etika 
yang berasal dari anggotanya. Seorang pemimpin memikir-
kan segala resiko yang akan dialami dan secara logika ter-
hadap keputusannya serta bertindak sesuai pada hidupnya 
serta karirnya dan keberuntungannya, dengan natural, 
dunianya menjadi cerah dan merupakan efek dari keteta-
pan yang berkelanjutan, dibandingkan dengan mengamati 
kondisi sacara terbuka dengan mengutamakan pada kemu-
ngkinan kecil keberhasilan yang akan diperoleh.

4) stewardship (elayanan)

 Seorang pimpinan dapat mengerti jika kepemimpinannya 
berjalan secara panjang dan dibatasi oleh masa/waktu. Seo-
rang pimpinan membagi kewenangannya pada anggotanya 
guna mendapatkan kepastian kesuksesan timnya. Seorang 
pimpinan memberikan penilaian dan mempertahankan ke-
bijaksanaanya.

Kepemimpinan Spiritual lebih bertujuan untuk mendukung 
pengembangan kebudayaan secara berkelanjutan, memperbaikai 
layanan kepada para konsumen dengan memenuhi kebudayaan yang 
telah bergeser. Kemampuan seorang pemimpin member kebebasan 
yang lebih baik terhadap lainnya dengan menjalin komunikasi yang 
lebih baik pula. Pengaruh seorang pimpinan adalah mengupayakan 
kesuksesan melalui peningkatan pencapaian tujuan perusahaan. 
Fairholm mengemukakan kepemimpinan spiritual kedalam delapan 
kategori,berikut ini : 
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Tabel. 1. Elemen dan Karakterisktik Kepemimpinan Spiritual

Golongan Karakterisktik Elemen

Spiritualitas

Kepemimpinan adalah 
proses hidup dengan nilai 
pribadi yang dipegang 
teguh, menghiomati 
kekuatan dan kehadiran 
yang lebih besar dari diri 
sendiri

Semangat peru-
sahaan, emosi, 
semangat nonsek-
tarian, hubungan, 
suci, kebenarana 

Perbaikan terus- 
menerus

Pemimpin membantu 
orang lain mengek-
spresikan potensi tertinggi 
mereka

Kapasitas, keseha-
tan organisasi

Masyarakat
Pemimpin berhubungan 
dengan organisasi sebagai 
akommunity

Upacara, budaya, 
kesehatan, keutu-
han

Pelayanan

Kepemimpinan adalah ide 
kolektif; dengan berbagi 
sama semua kekuatan 
bahwa pengikut menjadi 
satu, bersatu disekitar visi 
pemimpin.

Tim, wali amanat

Moral yang lebih 
tinggi

standar 

Pemimpin menetapkan 
standar untuk keunggulan 
bagi kelompok

Afirmasi positif, 
etika, hati, integri-
tas,

cinta, kehadiran, 
makna, moral

Pengaturan visi 
Pembuatan akal, pembua-
tan perjanjian

Nilai, keadaan 
pikiran

Hamba 
Para pemimpin adalah 
yang pertama adalah seo-
rang hamba, seorang bos.

Pembebasan

Kompetensi 
Pemimpin menunjukan 
kompentensi spiritual

Keseimbangan, 
kredibilitas, keper-
cayaan, kekuasaan.

Sumber : Fairholm (1997, 1998)
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2. Spiritual Leadership Model dari Fry

 Berdasarkan pendapat Fry (2003), tujuan spiritual leader-
ship adalah untuk memasuki kebutuhan mendasar kese-
jahteraan 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 da-
lam membangun visi dan budaya organisasi serta mencip-
takan komitmen karyawan terhadap organisasi, yang pada 
akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan 
kinerja karyawan.

 Dimensi spiritual leadership (Fry et al.,2011) dan proses 
dari pemuasan kebutuhan spiritualitas untuk kesejahteraan 
spiritualitas dapat digambarkan sebagai berikut:
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A. Dimensi Spiritual Leadership

Menurut pandangan Hill et al.(2013) mengatakan bahwa sam-
pai sekarang teori yang paling maju serta diuji dari spiritualitas 
yaitu yang diusulkan oleh Fry (2003, 2005, 2011). Disebutkan 
bahwa kualitas spiritual leadership yang dikatakan oleh Fry mencak-
up 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 
mengemukakan bahwa kualitas dari spiritual leadership dibentuk 
oleh tiga dimensi yaitu: vision, altruistic love dan hope/faith. 
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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

- Humility

- Endurance

- Perseverance

- Do what it

takes

- Strech goals

- Expectation of reward/
victory

Sumber : Fry (2003)

1. Visi (vision)

Visi mengacu pada cerminan masa depan dengan sebagian 
pendapat implisit ataupun ekplisit tentang kenapa orang wajib be-
rupaya buat menghasilkan masa depan. Fry (2003) berkata kalau 
visi ialah 3 guna berarti dalam menarangkan arah universal per-
gantian, menyederhanakan ratusan ataupun ribuan keputusan yang 
lebih rinci, menolong dengan kilat serta efektif, mengkoordinasikan 
aksi banyak orang yang berbeda. Pemimpin bertanggung jawab buat 
menghasilkan visi serta nilai yang sama di seluruh tingkatan or-
ganisasi, lewat opsi yang berkaitan dengan visi, tujuan, misi, serta 
strategi, dan penerapannya. 

Visi mendefinikan perjalanan yang luas dan membantu gerak 
organisasi menuju masa depan yang diinginkannya. Visi berperan 
dalam memberikan orang energi, memberikan arti dalam bekerja, 
serta mengumpulkan komitmen. Empat indikator visi yang terdiri 
atas (1) pemahaman terhadap visi, (2) pernyataan visi, (3) inspirasi 
dari visi, dan (4) visi yang jelas, menciptakan rasa keterpanggilan, 
yang merupakan bagian dari kesejahteraan spiritualitas (spiritual 
well-being), memberikan suatu rasa yang berbeda, dan hidup yang 
dirasakan mempunyai makna. Visi mencerminkan tujuan organisasi 
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(alasan keberadaannya) dan misi. Misi, mendefinikan nilai-nilai inti 
organisasi. Selanjutnya visi ini membentuk dasar untuk berhubun-
gan dengan, dan memenuhi serta melampaui harapan pemangku 
kepentingan (pelanggan, karyawan, pemerintah, lembaga regulasi). 

2. Kepentingan Umum di atas Kepentingan Pribadi (altruistic 
love)

Fry (2003) menjelaskan bahwa altruistic love dalam spiritual lead-
ership sebagai rasa keutuhan, harmonis dan pembentuk kesejahter-
aan melalui perhatian, kepedulian dan menghargai diri sendiri dan 
orang lain. Spiritual leadership perlu pengembangan sosial/budaya or-
ganisasi berdasarkan altruistic love. Budaya meliputi 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 (ap-
preciation 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) menjelaskan bahwa cinta tidak hanya bentuk dasar 
untuk mengatasi serta menghilangkan rasa takut, namun juga dasar 
untuk semua penyembuhan emosi. Demikian pula ia memberi-
kan saran kepedulian dan perhatian bagi diri dan orang lain untuk 
menghilangkan ketakutan dan kekuatiran, kemarahan, dan kecem-
buruan, kegagalan dan rasa bersalah, dan menyediakan dasar untuk 
kesejahteraan, yang pada akhirnya mmberikan hasill yaitu loyalitas 
dan komitmen dalam organisasi. Serta para pemimpin dan pengikut 
membangun budaya dan sistem etika yang tujuannya adalah mewu-
judkan nilai-nilai altruistic love, dimana 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.
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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 pengalamam rasa keanggotaan (experience 
a sense of membership) bagian dari kesejahteraan spiritualitas (spiritual 
wellbeing), yang memberikan satu kesadaran yang dipahami dan di-
hargai. (Fry, 2003, 2005).

3. Iman/Harapan (faith/hope).

Iman diartikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita hara-
pkan dan keyakinan hal yang tidak terlihat. Fry (2003) menjelaskan 
bahwa iman menjadi yang lebih dari sebuah harapan atau harapan 
sesuatu yang diinginkan, dan itu adalah keyakinan bahwa sesuatu 
terbukti dengan bukti fisik adalah benar. Fry menerangkan kalau 
harapan merupakan kemauan yang bawa harapan pemenuhan, se-
dangkan iman menaikkan jaminan buat berharap. Iman merupa-
kan lebih dari cuma berharap buat suatu. Dengan kata lain, iman 
didasarkan pada nilai- nilai, perilaku, serta sikap yang mengatakan 
kepastian yang pasti dan yakini bahwa apa yang diinginkan dan di-
harapkan dapat terjadi. Orang yang memiliki iman/harapan dengan 
indikator; (1) memiliki keyakinan, (2) melaksanakan keyakinan, (3) 
gigih ,melakukan usaha yang lebih, dan (4) tujuan yang menant-
ang 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) berpendapat bahwa hipotesis antara hubungan an-
tara 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 bah-
wa hidupnya selama ini mempunyai makna. Harapan/iman dapat 
meningkatkan 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 juga menjelaskan 
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secara lebih detail teori spiritual leadership dengan mengekplorasi kon-
sep kesehatan manusia, kesejahteraan psikologi, kepuasan hidup, dan 
psikologi positif sebagai konsep-konsep yang telah dibahas dalam lit-
eratur sejak tahun 2005. Dia hanya merubah istilah survival spiritual 
ke spiritual well-being. Spiritual well-being (kesejahteraan spiritualitas) 
merupakan area yang dirasakan sendiri, sejauh mana orang mera-
sakan arah dan tujuan. Oleh karena itu kesejahteraan spiritualitas 
dinilai sebagai refleksi psikologi, seberapa banyak kesehatan rohani 
yang dirasakan seseorang. Dalam hal kesejahteraan spiritualitas, Fry 
(2008) memberikan saran 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 han-
ya sedikit masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik da-
lam 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, selanjutn-
ya calling dan membership mempengaruhi komitmen organisasional. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fry et al.(2011) menjelaskan 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 organisasion-
al. Calling merujuk pada pengalaman transenden atau bagaimana 
membuat sesuatu yang berbeda melalui pelayanan kepada orang 
lain, serta kehidupan yang lebih berarti. Fitur utama dan nilai-nilai 
dari para pemimpin yang dikagumi oleh pengikutnya dan yang mem-
berikan kredibilitas pemimpin dalam motivasi orang untuk melaku-
kan dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Keanggotaan adalah 
perasaan, kepercayaan dan harapan yang sesuai dengan kelompok 
dan memiliki tempat di dalamnya, memiliki perasaan takut kelom-
pok dan akan mengorbankan kelompok. Selain mediasi pengaruh 
kepemimpinan spiritual dengan komitmen organisasi, daya tarik 
dan keanggotaan juga akan mempengaruhi kinerja organisasi. kiner-
ja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan 
dan sasaran menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif. 
Sementara itu, komitmen organisasi adalah stabilitas dan kekuatan 
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psikologis yang mengikat individu dalam proses tindakan yang rel-
evan untuk organisasi target, yang merupakan bentuk loyalitas bagi 
organisasi.
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