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PENDAHULUAN 

Kepemimpinan hingga saat ini masih merupakan bidang kajian 

yang paling mendapat porsi yang besar dalam membicarakan persoalan 

organisasi dan manajemen. Konseptualisasi teori-teori kepemimpinan, 

telah menarik perhatian dan diskusi panjang para peneliti dan para 

praktisi. Dalam kajian bidang manajemen popular, topik-topik seperti 

kepemimpinan yang efektif dan kiat menjadi pemimpin berkharisma 

membanjiri pasar. Sementara itu, dalam kajian akademik, kepemimpinan 

juga menjadi salah satu topic tidak kalah banyaknya. Dalam bidang bisnis 

saja, topik kepemimpinan dibahas dalam lebih dari 1.000 artikel pertahun. 

Bahkan menurut estimasi Shields (1999), terdapat lebih dari 10.000 buku 

dan artikel jurnal yang mengupas isu kepemimpinan. 

Namun ironisnya, Burns (dalam Wren, 1995) mengemukakan 

bahwa “kepemimpinan merupakan salah satu topic yang paling banyak 

diamati sekaligus fenomena yang paling sedikit dipahami”. Hal ini tampak 

jelas pada berkembangnya banyak definisi dikemukakan untuk 

merumuskan konsep “kepemimpinan”. Saking banyaknya definisi, Stogdill 

(dalam Yukl, 1989) menyatakan bahwa “jumlah definisi mengenai 

kepemimpinan hamper sama banyaknya dengan jumlah orang yang 

mencoba mendefinisikannya”. 
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Ackoff (1999) mengungkap bahwa selama ini banyak terjadi 

kerancuan dalam penggunaan istilah administrasi, manajemen, dan 

kepemimpinan. Menurutnya, pemahaman atas perbedaan ketiga istilah 

tersebut bias membantu peningkatan kualitas kepemimpinan dan 

implementasi transformasi organisasional secara signifikan. Perbedaan 

yang dimaksud adalah: (1) administrasi merupakan upaya mengarahkan 

orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pihak ketiga dengan 

menggunakan cara-cara yang ditentukan oleh pihak ketiga tersebut, (2) 

manajemen meliputi upaya mengarahkan orang lain dalam rangka 

pencapaian tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu, dimana baik 

tujuan maupun cara tersebut ditetapkan oleh manajer, sedangkan (3) 

kepemimpinan mencakup upaya memandu mendorong (encouraging) dan 

memfasilitasi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan dengan 

menggunakan cara-cara tertentu, dimana tujuan dan cara tersebut 

ditentukanb atau disepakati oleh orang tersebut. Dengan kata lain, 

kepemimpinan menuntut kemampuan untuk menyelaraskan keinginan 

atau ekspektasi pengikut dan pemimpin sehingga pengikut bersedia 

mengikuti sang pemimpin sehingga sang pemimpin secara sukarela 

dengan antusias dan dedikasi. Persyaratan ini tidak harus ada dalam 

manajemen maupun administrasi. 

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa konsep kepemimpinan 

menempati prosi sedemikian besar? Jawaban yang paling sederhana bisa 

kita jawab adalah bahwa hingga saat ini kepemimpinan dianggap 

merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan organisasi, maju 
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mundurnya sebuah organisasi sangat ditentukan oleh factor 

kepemimpinan. Disamping itu melalui kepemimpinan, organisasi akan 

dapat dengan “mudah” mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja 

organisasi, yang pada akhirnya bisa mempertahankan keberadaan 

organisasi ditengah persaingan yang luar biasa. 

Dinamika organisasi dewasa ini menghadapi tantangan yang luar 

biasa, tantangan baik berasal dari internal organisasi, bahkan yang lebih 

besar berasal dari lingkungan luar organisasi. Tantangan tersebut secara 

simultan akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung eksistensi organisasi. Bagi Musthopadidjaja (tanpa tahun) 

dewasa ini kita diharapkan pada situasi dimana berbagai peristiwa didunia 

yang biasanya dipengaruhi orang-orang secara perlahan, sekarang 

menimpa kita hamper secara serta merta dan sangat kuat. System 

ekonomi global dewasa ini telah membuat sekitar satu milyar dari 5,8 

milyar penduduk dunia terintegrasi melalui produk dan pasar. Kapasitas 

atau kompetensi mengantisipasi perubahan tersebut kini menjadi factor 

pembeda antara kepemimpinan dengan manajemen. Organisasi agar 

berhasil harus mampu dan mau melakukan perubahan sesuai dengan 

perubahan kondisi lingkungan strategiknya (internal maupun eksternal). 

Selanjutnya, Mustopadidjaja mengutip pendapat beberapa ahli 

organisasi antara lain Peter Senge dan Drucker yang mengemukakan 

tentang akibat perubahan yang luar biasa di lingkungan organisasi 

menyebabkan perlunya penanganan yang berbeda. Peter Senge 

menyatakan bahwa kedepan keadaan berubah dan berkembang dari 
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detail complexity menjadi dynamic complexity . interpolasi perkembangan 

sebagai dasar perkiraan masa depan, menjadi sulit bahkan sering salah, 

bukan saja karena parameter perubahan menjadi sangat banyak, tetapi 

juga karena sensitivitas perubahan yang lain dalam lingkup yang luas, dan 

masing-masing perubahan menjadi sulit diperkirakan. Abad 21 juga abad 

yang menuntut dalam segala usaha dan hasil kerja manusia termasuk 

dibidang kepemimpinan. Sedangkan Drucker bahkan menyatakan, 

tantangan menajemen pada abad ke 21 adalah berkaitan dengan 

“knowledge worker”, yang memerlukan paradigma manajemen baru, 

strategi baru, pemimpin perubahan, tantangan informasi, produktivitas 

pegawai berbasis pengetahuan, dan kemampuan mengelola diri sendiri. 

(www.scribd.com ) 

Oleh karenanya, konseptualisasi mengenai kepemimpinan juga 

berkembang sesuai dengan perkembangan tantangan yang ada. 

Kepemimpinan dalam era yang dinamis dimana ditandai dengan 

perubahan yang luar biasa ini menghendaki pola kepemimpinan, sikap 

kepemimpinan, perilaku kepemiminan, gaya kepemimpinan yang dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang terjadi. 

Konsep kepemimpinan terkini yang dianggap mampu untuk 

menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi adalah kepemimpinan 

transformasional. Beberapa penelitian tentang kepemimpinan 

transformasional menunjukkan bahsa kepemimpinan ini merupakan salah 

satu konsep kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam era yang penuh 

dengan perubahan ini. Penelitian-penelitian tentang kepemimpinan 
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transformasional telah menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku-perilaku 

pemimpin transformasional mampu membangkitkan motivasi kerja dan 

kepuasan kerja bawahannya. (Pareke, 2004). Baik motivasi kerja maupun 

kepuasan kerja karyawan sangat penting artinya bagi organisasi. 

Karenannya bidang ini sangat menarik perhatian para akademisi maupun 

para praktisi. Pemimpin transformasional juga diyakini mampu 

membangun komitmen organisasional karyawan melalui upaya-upaya 

untuk memberdayakan dan mentrasformasi para bawahannya. Demikian 

juga, penelitian-penelitian tentang kepemimpinan trasformasional 

membuktikan bahwa perilaku pemimpin transformasional dapat 

mendorong para bawahannya untuk memerankan organizational 

citizenship behavior (OCB). OCB merupakan salah satu bentuk perilaku 

diluar peran kerja resmi karyawan yang sangat bermanfaat bagi 

keefektifan organisasi dalam jangka panjang. 

Konstruksi perilaku kerja karyawan lainnya yang juga dihubungkan 

dengan perilaku pemimpin transformasional adalah keinginan berpindah. 

Keinginan berpindah merupakan keinginan (intention) seseorang untuk 

secara aktual berpindah (turnover) dari oraganisasi tempat ia bergabung 

saat ini. (Pareke, 2004). Motivasi kerja, kepuasan kerja, komitment 

organisasional, dan OCB merupakan penyebab yang dapat mempertinggi 

atau menurunkan tingkat keinginan berpindah karyawan. 
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PEMBAHASAN 

1. kembangan Konsep Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan trasformasional menunjuk pada proses 

membangun komitmen terhadap sasaran organisasi dan memberi 

kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran 

tersebut. Teori transformasional mempelajari juga bagaimana para 

pemimpin mengubah budaya dan struktur organisasi agar lebih 

konsisten dengan strategi-strategi manajemen untuk mencapai 

sasaran organisasional. 

Secara konseptual, kepemimpinan transformasional 

didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin mengubah lingkungan 

kerja, motivasi kerja, dan pola kerja, dan nilai-nilai kerja yang 

dipersepsikan bawahan sehingga mereka lebih mampu 

mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Berarti, 

sebuah proses transformasional terjadi dalam hubungan 

kepemimpinan manakala pemimpin membangun kesadaran bawahan 

akan pentingnya nilai kerja, memperluas dan meningkatkan kebutuhan 

melampaui minat pribadi serta mendorong perubahan tersebut kearah 

kepentingan bersama termasuk kepentingan organisasi (Bass, 1985). 

Ide pertama dari kepemimpinan transformasional lahir pada 

tahun 1973, dalam studi sosiologi dengan penulis Dowton, J.V. dalam ” 

Rebel Leadership: Comitment and Charisma in the Revolutionary 

Process ”. Setelah itu James McGregor menggunakan istilah 

kepemimpinan tranformasional dalam bukunya ”leadership” (1978). 
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Pada tahun 1985, Barnard M. Bass mempresentasikan secara resmi 

teori kepemimpinan transformasional, yang dengan menambahkan hal 

lain yang menyangkut model dan faktor-faktor behavioral. Satu tahun 

kemudian (1986) Natal M. Tichi dan Marry Ane Devanna menerbitkan 

buku dengan judul ”Transformational Leader”. Proyek penelitian 

disertai doktor dan buku dalam bidang kepemimpinan transformasional 

dikeluarkan dan diterbitkan dalam tahap awal dari konsep 

pengembangan kepemimpinan transformasional dan terutama dalam 

tahun-tahun ini, telah mendukung pengembangan konsep pemimpin 

yang paling aktual. 

Keterkaitan yang semakin tinggi akan konsep kepemimpinan 

transformasional merupakan hasil paling tidak dua kecenderungan. 

Pertama, perusahaan besar Barat seperti AT&T, IBM dan GM dan lain-

lain yang berspekulasi dalam transformasi, harus mengubah program 

secara menyeluruh dalam waktu yang relatif singkat. Yaitu, karena 

masa setelah Perang Dunia II hingga tahun 1970-an, dimana iklim 

bisnis di sebagian besar negara-negara barat, dan terutama Amerika 

Serikat, ditunjukan seperti derajat stabilitas dimana sebagian besar 

perusahaan tidak merasakan kebutuhan akan adanya perubahan, dan 

kepemimpinan sebagai kekuatan yang dapat memimpin perubahan. 

Bagaimanapun, setelah 25-30 tahun ketika pertumbuhan berjalan 

relatif lambat, pada tahun 1970-an, dan terutama pada tahun 80 ketika 

dunia bisnis menjadi sangat dinamis, lebih kompetitif dan lebih tidak 

stabil. Perubahan teknologi yang cepat, kompetisi internasional yang 
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tinggi, deregulasi komersil, terlalu banyak kapasitas dalam alat industri, 

keadaan yang tidak tenang dari produsen minyak, perubahan 

demografi tenaga kerja dll, adalah merupakan faktor yang dihadapi 

oleh sebagian negara. Sampai dalam era tersebut, banyak organisasi 

yang sukses harus berhadapan dengan satu krisis dan membutuhkan 

perubahan cara bisnis mereka secara radikal. 

Kedua, dasar teori kepemimpinan yang berhenti pada analisa 

karakteristik personal dari para pemimpin (theory of leader personal 

characteristic), perilaku para pemimpin (behavioralistic theory of 

leaders) dan perbedaan situasinal (contingency theory of leadership), 

tidak dapat menerima pertimbangan beberapa kualitas ”tipikal” para 

pemimpin masa itu. Kualitas ”baru” tentunya memerlukan satu teori 

baru, atau satu konsep kepemimpinan baru. Konsep kepemimpinan 

transformasional adalah merupakan sebuah konsep yang menjadi 

pertanyaan. 

Kepemimpinan transformasional berdasarkan pada basis 

kepemimpinan transaksional. Bagaimanapun, seperti dikatakan James 

McGregor Burns menyatakan “apa yang hari ini anda perlukan bukan 

gaya lama dari kepemimpinan transaksional, tetapi kepemimpinan 

gaya baru yaitu kepemimpinan transformasional”. Barnard M. Bass 

membandingkan dari dua gaya kepemimpinan ini, memberi referensi 

terminologi yang semakin dekat. Sesuai dengan pendapatnya Bass, 

para pemimpin transaksional menetapkan segala apa yang harus 

pengikut lakukan kepada tujuan personal dan tujuan organisasi, 
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mereka mengklasifikasikan tujuan ini dan membantu mereka dimana 

para pengikut harus lebih bersungguh-sungguh dan yakin dalam 

mencapai tujuan mereka dengan usaha yang minim. Kebalikannya, 

para pemimpin transformasional memotivasi para pengikutnya untuk 

lebih dari mereka dan mengharapkan pengikutnya dapat melakukan, 

meningkatkan rasa kepentingan, dan nilai dari tugas, dan menstimulasi 

mereka untuk meningkatkan minat mereka sendiri dan mengarahkan 

mereka pada kemauan kelompok (tim), organisasi atau komunitas 

yang lebih besar dan peningkatan pada perubahan yang satu tingkat 

lebih tinggi. Kepemimpinan transaksional adalah satu proses dimana 

hubungan antara pemimpin dan pengikut direduksi secara sederhana 

pada pertukaran tertentu dan bekerja untuk penghargaan seadanya. 

Berlawanan denan itu, kepemimpinan transformasional prosesnya jauh 

lebih rumit perwujudannya, memerlukan banyak visioner dan figure 

yang dapat membangkitkan. 

2.  Kualitas Kepemimpinan Transformasional 

Karakteristik dari profil optimal ditandai dengan munculnya 

kualitas tertentu dari kepemimpinan transformasional. Mereka adalah 

para pemimpin yang sesuai dengan kualitas dimana didalamnya 

mempunyai kemampuan sebagai pemimpin transformasional dan 

ditandai dengan atribut tertentu yang merupakan salah satu asumsi 

untuk penggunaan keterampilan memimpin dan untuk kinerja yang 

sukses untuk memimpin. 
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Melalui penelitian lapangan dibidang kepemimpinan, Natal Tichi 

dan Mary Anne Devanna (1986) sampai pada karakteristik tertentu 

sesuai dengan estimasinya, yang menyebut karakteristik 

kepemimpinan trasnformasional sebagai berikut: 

• Qualiti of the agents of change (Kualitas sebagai agen 

perubahan). Pemimpin transformasional mengembangkan 

adaptasi, sifat wirausaha, organisasi yang inovaitf dan fleksibel. 

Personal mereka dan citra professional membuat mereka akan 

meraih sukses dalam memimpin orang dalam sebuah lingkungan, 

misalnya menstimulasi perubahan dan menyadarkan mereka untuk 

meraih sukses. 

• Courage (Keberanian). Kepemimpinan transformasional selalu 

siap dan mampu untuk mengasumsikan sesuatu sesuai dengan 

sikap, untuk mengambil resika dalam menghadapi situasi yang 

tetap (pada saat tertentu) dalam organisasi. Kemampuan intelektual 

mereka memungkinkan mereka untuk menghadapi kenyataan, 

sungguhpun tidak untuk melihat masa lalu. 

• Openness and faith in the follower (Keterbukaan dan 

memberikan keyakinan pada pengikutnya). Dalam berhubungan 

dengan pihak lain (pengikutnya) pemimpin transformasional terbuka 

dan tulus serta siap untuk memberikan kepercayaan kepada 

mereka, ketika diperlukan. Jadi, walaupun mereka memiliki 

kekuasaan yang besar, para pemimpin transformasional memiliki 
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sensitifitas kepada pengikutnya dan memberdayakan mereka 

kapanpun. 

• Led by values. (Dibimbing/dipimpin dengan nilai). Para 

pemimpin transformasional merumuskan seperangkat nilai yang 

esensial, yang harus dicapai dan menunjukkan perilaku sesuai 

dengan nilai. 

• Life-long learning (Belajar seumur hidup). Pemimpin 

transformasional mencoba untuk menarik suatu pelajaran dari 

pengalamannya untuk menghadapi situasi yang akan datang. 

Dalam pada itu, mereka selalu siap ketika diperlukan untuk 

melakukan perubahan yang radikal terhadap sikap sendiri, 

pendekatan, perilaku dan lain-lain. 

• Ability to face the complex, ambiguous and uncertain situation 

(Kemampuan untuk menghadapi kompleksitas, kerancuan/ 

ambiguitas dan situasi yang tidak menentu). Pemimpin 

transformasional selalu siap untuk menghadapi setiap situasi yang 

mereka hadapi. Mempertimbangkan kompleksitas dan tingkat 

ketidakpastian dari isyarat-isyarat jaman serta situasi yang tidak 

“tipikal” yang hamper ditemui kehidupan sehari-hari dalam era ini. 

• Visionary abilities (Kemampuan Visioner). Pemimpin 

transformasional adalah visioner yang baik. Mereka mempunyai 

kemampuan untuk menciptakan masa depan, untuk 

mengartikulasikan kesuksesan Negara, berhasil dalam melakukan 

komunikasi dengan bawahannya, dengan meningkatkan 
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antuasiasme atau gairah kerja pengikut dalam suatu keadaan, 

dalam sebuah pertanyaan. 

A. Elise Walton (1995) memberi catatan dengan menyebutnya 

sebagai “ Normal Leadership Role “ (peranan kepemimpinan yang 

normal) dan juga menyebutnya “ Leadership Role in Major Change”. 

Sesuai dengan pendapatnya Walton, peranan “normal” dari pemimpin 

meliputi: memberi penjelasan, membangun kepercayaan dalam 

keadaan yang tetap dan memberi dukungan pada keadaan yang tetap 

dan memberi dukungan pada keadaan yang tetap pada saat tertentu, 

memberi dukungan kepada eksekutif yang konsisten dan 

meningkatkan keberadaan system informasi dan data base. Walton 

mereduksi leadership role in major change untuk: mengembangkan 

toleransi ditengah kerancuan, membangun kepercayaan dalam 

mengambil keuntungan dari perubahan, memeriksa ulang sejarah 

kinerja nilai, memeriksa ulang atau merancang kembali system 

informasi dan database. Dengan demikian jelaslah apa yang disebut “ 

Leadership Normal Role “ , dia selalu berpikir ala kepemimpinan 

transaksional, sementara yang disebut: “ Leadership Role in Major 

Change “ sesungguhnya memerankan kepemimpinan tranformasional. 

Bass dan Avolio (1994) mengemukakan klasifikasi mereka 

tentang keterampilan pemimpin transformasional yang lebih dikenal 

dengan “Four Is” dan meliputi keterampilan berikut: 

• Idealized Influence 

• Inspiration motivation 
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• Intellectual stimulation 

• Individualized consideration 

Idealized Influence merupakan refresentasi kemampuan 

pemimpin dalam membangun kepercayaan dan penilaian pemimpin 

oleh para pengikutnya, dan membangun basis untuk penerimaan 

perubahan yang radikal dalam organisasi. Tanpa adanya kepercayaan 

dari pemimpin, alas an dan tujuan, suatu usaha merubah organisasi 

akan menyebabkan resistensi/penolakan yang besar. Anda bisa 

“memimpin” orang, jia anda membuat mereka siap untuk mengikuti 

anda. Jika anda melakukan pekerjaan anda dengan baik, dalam hal-

hal tertentu (pengikut-pengikut potensial) akan menghadapi anda dan 

orang akan percaya anda. Dengan kata lain, anda akan menjadi satu 

pemimpin yang memiliki idealized influence dan merepresentasikan “ 

Roles Model “ pada pengikut. Pengikut akan mencoba untuk meniru 

yang memiliki idealized influence. Karenanya sukses terbesar 

pemimpin adalah siapa yang bisa membangkitkan kepercayaan dan 

apresiasi pengikutnya supaya bisa meniru dia. Dengan begitu, usaha 

untuk melakukan perubahan radikal pada organisasi dikonfirmasikan 

terlebih dahulu dan mendapat dukungan karyawan. Para pemimpin 

dengan idealized influence dihormati, dinilai, mereka merupakan orang 

yang dapat dipercaya, pengikut-pengikut menghormati mereka dan 

mereka sama dengan mereka dan mencoba untuk meniru mereka. 

Beberapa pemimpin, merepresentasikan pemimpin role model kepada 

pengikutnya, melakukan hal yang benar mendemonstrasikan moral 
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yang tinggi dan perilaku etis. Mereka tidak menggunakan posisi 

mereka dan pemimpin mereka memiliki kemampuan untuk 

membangkitkan minat personal, tetapi juga mengarahkan mereka 

untuk membangkitkan pengikut-pengikut mereka untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Inspirational Motivation adalah kemampuan dari kemampuan 

pemimpin transformasional, dimana mencerminkan kualitas figur, yang 

mengilhami dan memotivasi para pengikutnya kepada perilaku yang 

sesuai. Ketika sedang dilakukan perubahan transformasional, 

pemimpin mempunyai tugas melakukan pembersihan dan yang lainnya 

memberikan stimulasi yang kontinyu untuk melaksanakan ide baru. 

Para pemimpin transformasional harus, oleh karena itu, bertindak 

sedemikian rupa, dengan memotivasi dan mengilhami pengikut-

pengikut. Beberapa perilaku meliputi secara implicit mempertunjukkan 

gairah dan optimisme kepada pengikut-pengikut, menstimulasi tim 

kerjasama, menunjukkan hasil positif, keuntungan-keuntungan, 

menekankan tujuan, menstimulasi pengikut-pengikut, dan lain-lain. 

Stimulasi Intelektual, sebagai kemampuan pemimpin 

transformasional, mempunyai satu peranan penting dalam proses 

transformsi organisasi. Para pemimpin transformasional menstimulasi 

upaya pengikut-pengikut mereka mengenai mengembangkan inovasi 

dan kreativitas, mengkaji ulang menstimulasi permanent dari asumsi 

ada, menstimulasi perubahan untuk memikirkan tentang permasalahan 

yang ada, mengaplikasikan penggunaan anologi dan kiasan, dan lain-
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lain. Dengan begitu, mungkin nampak akan diperoleh ide-ide baru dan 

kreatif untuk memecahkan masalah dari pengikut. Jika ide-ide dan 

solusi permasalahan yang diusulkan oleh pengikut berbeda dengan 

ide-ide direpresentasikan oleh pemimpin, pengikut-pengikut tidak 

mengkritik, dengan begitu para pemimpin melakukan ide adalah tanpa 

biaya apapun. 

Inspirational Motivation adalah kemampuan dari kemampuan 

pemimpin transformasional, dimana mencerminkan kualitas figure, 

yang mengilhami dan memotivasi para pengikutnya kepada perilaku 

yang sesuai. Ketika sedang dilakukan perubahan transformasional, 

pemimpin mempunyai tugas melakukan pembersihan dan yang lainnya 

memberikan stimulasi yang kontinyu untuk melaksanakan ide baru. 

Para pemimpin transformasional harus, oleh karena itu, bertindak 

sedemikian rupa, dengan memotivasi dan mengilhami pengikut-

pengikut. Beberapa perilaku meliputi secara implicit mempertunjukkan 

gairah dan optimisme kepada pengikut-pengikut, menstimulasi tim 

kerjasama, menunjukkan hasil positif, keuntungan-keuntungan, 

menekankan tujuan, menstimulasi pengikut-pengikut, dan lain-lain. 

Stimulasi Intelektual, sebagi kemampuan pemimpin 

transformasional, mempunyai satu peranan penting dalam proses 

transformasi organisasi. Para pemimpin transformasional menstimulasi 

upaya pengikut-pengikut mereka mengenai mengembangkan inovasi 

dan kreativitas, mengkaji ulang menstimulasi permanen dari asumsi 

ada, menstimulasi perubahan untuk memikirkan tentang permasalahan 
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yang ada, mengaplikasikan penggunaan anologi dan kiasan, dan lain-

lain. Dengan begitu, mungkin nampak akan diperoleh ide-ide baru dan 

kreatif untuk memecahkan permasalahan dari pengikut. Jika ide-ide 

dan solusi permasalahan diusulkan oleh pengikut berbeda dengan ide-

ide direpresentasikan oleh pemimpin, pengikut-pengikut tidak 

mengkritik, dengan begitu para pemimpin melaksanakan ide-ide 

adalah tanpa biaya apapun. 

Individualized consideration, sebagai petunjutk (fitur) satu 

pemimpin transformasional, adalah berkurangnya kemampuan dalam 

hal menganalisa pengikut secara individual. Yakni, pemberian 

masukan dari pengikut dalam proses transformasi organisasi 

menyiratkan kebutuhan untuk mendiagnosa harapan mereka, 

kebutuhan, nilai dan kemampuan dengan cara yang benar. Satu 

aktivitas seperti ini adalah aktivitas pemeliharaan, dalam permulaan 

mengakuisisi, peningkatan interest pada tingkat lebih tinggi dari 

pengikut dalam hal aksi dimana pemimpin memimpinb dan 

peningkatan pada level yang lebih tinggi dalam hal kepercayaan 

mereka dalam pemimpin. Jadi satu gambaran global, bahwa pemimpin 

transformasional harus tahu bagaimana cara memotivasi pengikutnya 

secara individu. Harapan manusia dan kebutuhan adalah hal yang 

berbeda. Beberapa menginginkan kepastian, beberapa ingin 

kegembiraan dan perubahan; beberapa menyukai uang dan beberapa 

menginginkan waktu luang. Ketika pemimpin menatap atap jatuh, 

mengobservasi, menganalisis dan memprediksi kebutuhanb serta 
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berharap pada pengikutnya. Dalam hal ini, yang penting pengikut itu 

tidak merasakan mereka adalah satu objek dari observasi. Pemimpin, 

harus memiliki kesadaran akan adanya perbedaan dalam kebutuhan 

dan berharap dari orang, mempunyai satu kesempatan untuk 

mnggunakan semua permintaan beberapa dalam cara yang benar. 

Perilaku mereka, para pemimpin transformasional menunjukkan 

penerimaan terhadap perbedaan individual dan memberikan tugas 

sesuai dengan kedekatan personal mereka. Mengikuti kemajuan dalam 

melakukan tugas individual, pemimpin mendapatkan satu gambaran 

keteraturan (atau ketidakteraturan) miliknya sendiri merupakan 

tindakaan “individualized consideration”. 

Ken Parry (1996) menambahkan satu lagi kemampuan dalam 

daftar kemampuan dari pemimpin transformasional. Menurut pendapat 

dia adalah yang pertama dan yang penting bagian dari kepemimpinan 

transformasional. Kemampuan itu adalah kemampuan manajerial. 

Dengan kata lain, pemimpin transformasional, pada mulanya harus 

menjadi manajer yang baik.  

Selanjutnya Parry, Aplikasi Efektif dari daftar keterampilan 

pemimpin transformasional meliputi keberadaan atribut tertentu yang 

dimiliki kepemimpinan transformasional yaitu: 

• Creativity (kreativitas) 

• Team orientation (orientasi tim) 

• Appreciation of other (apresiasi yang lain) 

• Teaching (mengajar) 
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• Responsibility (tanggungjawab) dan 

• Recognition (pengenalan/penghargaan) 

Penerapan ini atribut dalam organisasi yang dalam proses 

transformasi, bersama-sama dengan keterampilan, para pemimpin 

transformasional adalah memungkinkan pada “meletakkan” kesadaran 

karena terpaksa dalam proses transformasi organisasi, untuk 

membawa kesuksesan hingga akhir, dan sebagai akibatnya, keduanya 

yaitu organisasi dan karyawan akan merasa bersama memperoleh 

keberuntungan dari tindakan itu.  

Kreativitas, sebagai salah satu atribut pemimpin 

transformasional termasuk didalamnya tidak hanya karya kreatif oleh 

pemimpin transformasional, tetapi juga keterbukaan usaha kreatif 

pengikut-pengikut mereka. Beberapa tindakan para pemimpin 

transformasional menunjukkan kreativitas mereka dalam proses 

transformasi. Bagaimanapun, sama pentingnya dalam meraih sukses 

dalam perubahan transformasional didalam menguasai pertimbangan 

dan mengadopsi ide-ide kreatif pengikut mereka. Dengan upaya 

menilai kreativitas pekerjaan, merupakan satu basis motivasional kuat 

dari mereka yang terlibat aktif dalam proses perubahan adalah 

merupakanpenjaminan (asuransi). 

Orientasi Tim dari pemimpin transformasional merefleksikan 

kesadaran mereka akan pentingnya kerjasama sekelompok dan 

kesiapan untuk bersandar kepada pertolongan orang lain. 

Kompleksitas dari proses transformasi organisasi merupakan salah 
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satu jalan keluar, dengan sendirinya bahwa pemimpin transformasional 

tidak bisa dengan bebas membawa proses keseluruhan transformasi 

sampai pada titik akhir. Karena itulah, para pemimpin transformasional 

harus membentuk tim bersama-sama dengan anggota lain, membuat 

keputusan yang sesuai dengan memecahkan permasalahan mereka. 

Dalam hal ini penting untuk mendeteksi kenaikan-kenaikan dari 

berfungsi tim kepada satu level yang dapat menjamin lengkapnya 

persamaan tanpa ada ketakutan bahwa mereka akan menderita dan 

melakukan “balas dendam” karena tindakan mereka dari para 

pemimpin. 

Appreciation of other (apresiasi lain) adalah merupakana 

atribut pemimpin transformasional dimana pemimpin menampilkan 

bahwa mereka menghargai dan mengevaluasi sikap serta opini 

mereka pada pengikutnya. Atribut merefleksikan kebutuhan akan 

komunikasi dua arah selama proses perubahan rencana yang 

biasanya mengurangi komunikasi satu arah, dari pemimpin ke pengikut 

mereka. Dalam rangka untuk mencapai efektifitas yang optimal dari 

proses transformasi organisasi, memerlukan rencana komunikasional 

yang termasuk didalamnya saluran komunikasional untuk informasi 

balik dari pengikut kearah pemimpin mereka. Beberpa komunikasi 

menunjukkan pemimpin itu mau mendengarkan pengikut mereka, 

bahwa mereka merasa tertarik akan sikap dan ide-ide mereka bahwa 

mereka mau berdiskusi dengna mereka dan memberikan usul 

akhirnya. Adalah penting para pemimpin itu dalam situasi ketika 
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komentar tidak positif, menemukan cara untuk tidak berkomunikasi 

mereka dalam satu cara yang terlalu negative. 

Teaching (mengajar) merepresentasikan satu atribut penting 

dari pemimpin transformasional, yang merefleksikan kemampuan 

mereka untuk mempengaruhi orang sedang dalam proses perubahan 

untuk mengajar, mengarahkan dan mengoreksi mereka. Tanpa 

mengajar, pemenuhan tujuan transfromasional tujuan akan berhenti 

padahal kesempatan hanya datang sekali, dan tidak didesain yang 

mapan dalam pengembangan. 

Responsibility (tanggungjawab) merefleksikan kesiapan dari 

pemimpin transformasional untuk mengambil resiko kesuksesan ketika 

transformasi mengalami perubahan. Ketika mereka menghadapi 

perubahan, para manajer melakukan dua tindakan. Mereka bisa 

“menahan diri sambil menoleh kesamping”, untuk mengamati dan, 

secepatnya, mengkritisi perubahan. Para manajer yang pasif mereka 

acuh dalam hal perubahan atau menentang itu dengan penuh 

semangat, atau berpikir bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus 

diperhatikan oleh orang lain, mempunyai banyak pendekatan untuk 

perubahan. Beberapa para manajer yang disebut pasif atau “pantau”. 

Mereka tidak merasakan tanggung jawab apapun untuk membicarakan 

dan untuk memperoleh hasil dari perubahan transformasional. Disisi 

lain, para manajer yang menerima keluhan, adalah siapa yang aktif 

ambil bagian dan mendukung itu dengan setiap tindakan mereka, 

merasakan tanggung jawab untuk sukses dari perubahan-perubahan. 
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Atribut tanggung jawab adalah merupakan satu lagi daftar kualitas, 

memungkinkan beberapa manajer untuk berevolusi menjadi pemimpin 

transformasional. 

Recognition (pengenalan/penghargaan) sebagai satu atribut 

dari kepemimpinan transformasional, memungkinkan para pemimpin 

untuk mengidentifikasikan situasi dimana pengikutnya harus 

dipuji/disanjung misalnya memberikan mereka penghargaan. Memberi 

penghargaan dengan cara hanya mengatakan terima kasih untuk satu 

pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, tidak memerlukan biaya 

apapun, dan merepresentasikan salah satu stimulasi kuat pada 

pengikut untuk memberikan dukungan lebih lanjut dalam 

mengupayakan melakukan perubahan. Sebuah perubahan sukses 

tidak terjadi tanpa disengaja. Itu meliputi upaya yang secara implicit 

tertentu cari keduanya, para pemimpin dan pengikut. Jika upaya yang 

dilakukan oleh pengikut dibuat oleh dengan tidak diobservasi, itu bisa 

terjadi bahwa beberapa upaya akan terputus. Dalam hal ini, pemimpin 

transformasional memuji setiap tindakan dipikirkan matang-matang 

oleh pengikutnya dengan segera. 

KESIMPULAN 

Pemimpin transformasional adalah individu dengan pengetahuan 

yang dimilikinya, imajinasi dan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku 

orang, membuat transformasi kondisi juga disebut variable “lunak” 

susunan transformasional. Hal itu menyangkut variable perubahan adalah 

rumit (complicated), dibandingkan dengan melakukan perubahan dengan 
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variable yang disebut “keras”, karena itu meliputi “bagian dalam”, kualitatif 

atau mental mengubah satu organisasi. Hal itu menyangkut pertimbangan 

yakni, bahwa tidak ada factor yang begitu krusial dalam organisasi, fungsi 

penting untuk meraih kesuksesan, untuk sukses atau tidak sukses 

mereka, untuk kemampuan bertahan mereka atau gagal. 

Karenanya, manajemen sumber daya manusia pada masa 

transformasi organisasi, adalah isi proses krusial dalam mengelola 

transformasi. Kesuksesan manajemen termasuk didalamnya 

kebersamaan semua (ketanggapan) kemampuan manajemen, 

kemampuan manajemen transformasional (idealized influence, inspiration 

motivation, intellectual stimulation, individualized consideration) dan 

transformasi dengan beberapa atribut (creativity, team orientation, 

appreciation of other, teaching, responsibility, recognition) dan 

transformasi dengan beberapa atribut (creativity, team orientation, 

appreciation of other, teaching, responsibility, recognition). Sederetan 

daftar kemampuan dan keterampilan merepresentasikan intisari dari yang 

disebut kepemimpinan transformasional. Oleh karena itu, kesimpulan dari 

kualitas kepemimpinan transformasional merupakan esensi dari 

manajemen transformasional dan merupakan kunci sukses dari 

perubahan transformasi organisasi. 
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