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Abstract: This paper reviews the importance of the role of leadership in the Industry 4.0 era 

where everything moves fast and uncertain. Information technology that moves very 

rapidly demands fast-paced and precise performance. This has an impact on the demands 

of fast-paced products and services as well. If the moving organizational components do not 

follow the demands of change, it is certain that the organization will collapse. This should be 

avoided by improving leadership performance. The definition of leadership must change as 

the demands of these changes change. Today's leadership requires agile but conscientious 

leaders. The demands of fast-paced change must be balanced by competent and agile 

leadership competencies. The rapid development of today's world is produced by leaders 

who are good at planning and executing a decision. Changing something is not an easy job 

for a leader, especially related to internal factors, because a change like some employees is 

still considered something uncomfortable, but a leader must be able and prove what was 

initiated and made in the change, really must prove that what is done is really for the 

betterment of the organization. 
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Pendahuluan 

Di era industry 4.0 peran pemimpin dalam sebuah organisasi semakin diperlukan. Transisi 

yang kian cepat dan cenderung tak terkendali menuntut peran kepemimpinan sehingga staf tidak akan 

kehilangan figure dalam menjalankan roda organisasi. Kepemimpinan yang “agile” kini semakin 

menguat dimana kompetensi seluruh komponen organisasi menjadi perangkat organisasi yang hebat 

dalam menuju tujuan organisasi. Perubahan yang demikian cepat jika tidak diimbangi oleh kemampuan 

kepemimpinan akan menjadikan organisasi kehilangan arah dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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Isu dan tantangan di berbagai bidang  yang serba kompetitif seperti sekarang ini menuntut 

adanya perubahan, lingkungan yang semakin bergejolakyang mendorong munculnya perubahan 

adalah konektivitas, globalisasi, persaingan ketat, kekuatan konsumen, berbagai aturan baru, politik, 

segmentasi pasar, teknologi yang semakin tinggi, saluran distribusi, permodalan dan masih banyak 

lagi. Kondisi seperti ini menuntut setiap organisasi harus menerima realita dari suatu perubahan, 

karena hanya dengan perubahan maka organisasi dapat tetap bertahan (survive)  tetap ada dalam 

interaksi dengan lingkungan luar. 

Di era transisi sekarang ini, banyaknya persaingan dan semakin tajam juga trend globalisasi 

yang semakin marak, maka bermunculanlah organisasi-organisasi perdagangan dunia misalnya  AFTA, 

APEC, WTO dan Indonesia dengan kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu negara yang tidak 

terpisahkan dari hal tersebut, sebagai contoh misalnya persaingan era transisi antara OTDA dan AFTA 

dapat menyangkut pemerintahan, perusahaan dan masyarakat. Dalam Bidang OTDA,menekankan 

pada aturan lokal, koordinasi perprovinsi  sedangkan pada AFTA menekankan pada aturan regional 

dan supervisi internasional. Sementara untuk bidang enterpeneur  OTDA menekankan pada hal-hal 

yang tradisional, teknologi rendah, padat karya sedangkan pada AFTA menekankan pada kelas dunia, 

teknologi tinggi dan berbasis pengetahuan. Untuk masyarakat, OTDA menekankan pada nilai-nilai lokal 

,hubungan kekeluargaan dan cenderung tertutup sedangkan pada AFTA menekankan pada sikap yang 

universal dan sefat terbuka. 

Perubahan di era transformasi dan global seperti sekarang ini, Perubahan tidak selalu berjalan 

seperti yang diharapkan, berbagai kendala akan selalau dihadapkan pada berbagai pilihan yang 

kesemuanya mengandung resiko, karena perubahan itu misterius dan tidak mudah dipegang, banyak 

resistensi yang terjadi setiap saat , diwarnai mitos-mitos, digerakkan oleh “ Changes Maker” 

membutuhkan waktu, biaya dan kekuatan serta menimbukan ekspektasi dan harapan-harapan oleh 

karenanya untuk mencapai kesempurnaan tersebut diperlukan perubahan yang terus menerus. 

Organisasi yang baik adalah yang mau belajar dari keberhasilan organisasi lain serta terus dapat 

melakukan perubahan untuk menjadi yang terbaik dilingkungannya. Begitu pentingnya perubahan 

dalam kemajuan organisasi sehingga penting untuk mengkaji perubahan dan hal-hal yang terkait 

dengan perubahan itu sendiri. 

Era globalisasi telah mengubah dunia menjadi seakan tanpa batas, perkembangan ilmu 

pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama di tempat yang berbeda informasi dapat diperoleh 

dengan mudah. Sebagai konsekuensi logisnya terjadilah ledakan informasi yang tentunya memerlukan 

suatu teknologi yaitu teknologi informasi untuk dapat mengakses dan menyebarluaskan informasi 

tersebut dengan cepat.  Pesatnya kemajuan teknologi informasi dewasa ini berdampak sangat luas 

terhadap semua lini kehidupan, termasuk kehidupan organisasi pemerintahan serta ditambah lagi 

dengan kehidupan masyarakat global yang penuh tantangan menuntut organisasi dengan segenap 

potensi dan visinya mampu menempatkan diri dalam konteks lingkungan strategis yang selalu berubah.    

Perubahan organisasi bisa berupa perubahan teknologi, struktur, individu dan fisik yang 

membutuhkan pengetahuan, keterampilan serta budaya baru. Dalam melakukan perubahan terhadap 

organisasi banyak faktor yang menghambat perubahan tersebut termasuk budaya organisasi yang 

menolak akan perubahan serta kepemimpinan yang lemah. Pernyataan tersebut didukung oleh 

pendapat Daff (1988: 659) bahwa kepemimpinan dapat mendorong serta mendukung kreatifitas untuk 
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membantu pengikut dan organisasi agar lebih menerima serta siap berubah. Selanjutnya penelitian 

Bishop (2001: 2020-2270) menyatakan bahwa pimpinan pada tingkat puncak memfasilitasi 

kemampuan untuk perubahan dalam tingkatan mendukung serta mengembangkan kemampuan untuk 

perubahan. Hasil penelitian tersebut menyiratkan bahwa semakin kuat kepemimpinan seseorang dalam 

melakukan tindakan untuk perubahan organisasi maka akan semakin tinggi tingkat tercapainya 

perubahan organisasi, sebaliknya semakin lemah kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan, maka semakin rendah pula tingkat tercapainya 

perubahan. 

Analisa 

Aksi Perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk pergeseran / transisi individu, tim, dan organisasi 

dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan. Ini adalah proses organisasi 

bertujuan membantu pegawai  untuk menerima dan merangkul perubahan dalam lingkungan kerja 

mereka saat ini. Sebagai gambaran bahwa ruang lingkup aksi perubahan meliputi sebagai berikut : 

1.    Misi perubahan, 
2.    Perubahan strategis, 
3.    Operasional perubahan (termasuk perubahan Struktural), 
4.    Perubahan teknologi, 
5.    Mengubah sikap dan perilaku personil, 
 

Sebagai prakteknya untuk mendapakan hasil yang maksiamal dalam aksi perubahan, maka harus 

ditempuh dan dimulai dengan diagnosis sistematis situasi saat ini dalam rangka untuk menentukan baik 

kebutuhan untuk berubah dan kemampuan untuk berubah,tujuan, isi, dan proses perubahan semua 

harus ditentukan sebagai bagian dari rencana aksi perubahan. 

Aksi Perubahan Organisasi sejalan harapan kelompok, berkomunikasi, mengintegrasikan tim dan 

mengelola dan mengendalikan pegawai yang ada didalamnya. Aksi perubahan jika ingin berhasil maka 

harus memperhatikan hal-hal berikut ini : 

1) Manfaat proyek perubahan dan realisasi untuk menentukan stakeholder yang 
bertujuan terukur, membuat kasus upaya untuk prestasi mereka (yang harus terus 
menerus diperbaharui), dan asumsi memantau, risiko, dependensi, biaya, laba atas 
investasi, dis-manfaat dan isu-isu budaya mempengaruhi kemajuan terkait kegiatan; 

2) Komunikasi efektif yang menginformasikan kepada stakeholder berbagai alasan untuk 
perubahan (mengapa?), Manfaat dari implementasi yang sukses (apa yang di 
dalamnya bagi kita, dan Anda) serta rincian perubahan (di mana? Siapa yang terlibat? 
berapa banyak biayanya dll)?. 

3) Merencanakan pendidikan yang efektif, pelatihan dan / atau peningkatan keterampilan 
skema untuk organisasi. 

4) Resistensi kontra dari karyawan dan menyelaraskan mereka ke arah strategis secara 
keseluruhan organisasi. 

5) Memberikan konseling pribadi (jika diperlukan) untuk mengurangi ketakutan 
perubahan apapun yang terkait. 

6) Pemantauan pelaksanaan dan fine-tuning yang diperlukan. 
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Untuk memahami perubahan organisasi secara teoretis, Michel Beer (2000: 452) menyatakan berubah 

itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya, perbedaan itulah yang menghasilkan suatu 

perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya berarti akan memperkuat status quo 

yang ada. Selanjutnya Winardi (2005: 2) menyatakan, bahwa perubahan organisasi adalah tindakan 

beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang 

menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Sejalan dengan itu Anne Maria (1998: 

209) berpendapat, bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-

komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Mengingat begitu 

pentingnya perubahan dalam lingkungan yang bergerak cepat sudah saatnya organisasi tidak 

menunda perubahan, penundaan berarti akan menghadapkan organisasi pada proses kemunduran.  

Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang 

lebih baik, sehingga perlu diupayakan agar perubahan tersebut diarahkan kearah yang lebih baik 

dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya.  Pendapat yang senada dikemukakan oleh JO. Bryson 

(1990: 374) seorang pakar dalam manajemen perpustakan menyatakan bahwa ”when one or more 

elements in alibrary change it is called organizational change” Pendapat Bryson tersebut menunjukkan 

bahwa salah satu unsur saja dalam organisasi yang berubah, sudah dapat dikatakan sebagai 

perubahan organisasi.  Dari beberapa definisi tentang perubahan di atas dapat ditarik pengertian 

bahwa perubahan organisasi itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap unsur-unsur 

dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi menuju ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan , maka kepemimpinan  merupakan salah satu unsur penentu 

keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Untuk memahami apa yang dimaksud 

dengan kepemimpinan (leadership) ada baiknya terlebih dahulu mengetahui arti pemimpin (leader). Hal 

ini disebabkan kepemimpinan dilakukan oleh seorang pemimpin dan ia mengemban tugas dengan 

beraktivitas untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut.  Menurut Robbert D Stuart (2002: 352) dalam 

(Syauqy, 2016) bahwa pemimpin adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi, memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Seiring dengan itu James P. Spillane (2006: 10) menyatakan bahwa pemimpin itu agen 

perubahan dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang lebih dari pada pengaruh orang-orang 

tersebut kepadanya. Untuk memahami betul secara mendalam tentang kepemimpinan, maka berikut ini 

akan diuraikan tentang konsep dari sebuah kepemimpinan. Beragam definisi dan konsep 

kepemimpinan yang ditemukan dalam berbagai bahan pustaka, yang masing-masing berbeda dalam 

penekanan arti. Richard L. Daf (2005) dalam (Hari Susanto et al, 2013) mendefinisikan kepemimpinan 

(leadership) adalah suatu pengaruh yang berhubungan antara para pemimpin dan pengikut (followers). 

Kemudian Gibson menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan pengaruh 

untuk memotivasi orang-orang guna pencapaian suatu tujuan. Masih berhubungan dengan pengaruh, 

Ken Blanchard yang dikutip oleh Marcelene caroselli (2000: 9) menyatakan bahwa kunci untuk 

kepemimpinan hari ini adalah “pengaruh” bukan “kekuasaan” selanjutnya ia mengatakan para 

pemimpin tahu bagaimana mempengaruhi orang-orang dan membujuk mereka untuk suatu tuntutan 

pekerjaan yang tinggi. Dengan semakin mengertinya eksistensi aksi perubahan dan konsep sebuah 

kepemimpinan, maka untuk sinergitas keduanya maka berikut ini aka diterangkan tentang konsep 

kepemimpinan perubahan.  
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Pada dewasa ini kepemimpinan lebih populer dengan kepemimpinan perubahan. Richard L. 

Daff mengemukakan konsep kepepemimpinan dalam satu definisi saja yaitu “kepemimpinan adalah 

merupakan suatu pengaruh hubungan antara pimpinan dan pengikut (followers) yang bermaksud pada 

perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama” Dari definisi tersebut tercakup tujuh 

unsur yang esensial dalam kepemimpinan, (1) pemimpin(leader), (2) pengaruh (Influence), (3) pengikut 

(Follower), (4) maksud (Intention), (5) Tujuan bersama (shared purpose), (6) Perubahan(change), (7) 

tanggung jawab pribadi (Personal responbility).  Pengaruh adalah hubungan timbal balik bukan satu 

arah antara pemimpin dengan pengikut dengan maksud dan harapan terjadi perubahan yang berarti 

sebagai hasil dari tujuan bersama. Dari pandangan Daff di atas dapat dipahami bahwa pengaruh tidak 

dikaitkan dengan unsur kekuasaan maupun paksaan yang dilakukan pemimpin terhadap bawahan.  

Pemimpin mempengaruhi bawahan dan juga bawahan dapat mempengaruhi pemimpin, 

malahan menurut Daff pengikut yang baik bukanlah “Yes people” kadang- kadang pemimpin yang 

efektif sama dengan dengan pengikut yang efektif, hanya berbeda dalam memainkan perannya. 

Kemudian unsur tanggung jawab pribadi dan integritas (personal responbility and integrity) 

menunjukkan adanya tanggung jawab antara pimpinan dan orang-orang yang ada dalam organisasi 

harus sama-sama mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan unsur 

perubahan (change) merupakan hasil dari pimpinan dan pengikut yang menjadi harapan masa depan 

dan mereka sama-sama menciptakan perubahan, bukan memelihara status quo. Atau dengan kata lain 

perubahan adalah gambaran dari tujuan bersama (shared purpose). Jika dicermati ketujuh elemen 

kepemimpinan yang dikemukakan oleh Daff, terkandung makna penting, bahwa antara pimpinan dan 

pengikut tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam memberikan pengaruh dan tanggung jawab untuk 

mencapai perubahan. Yang berbeda adalah peran antara pemimpin dan pengikut (Triyono, 2018).    

Dari beberapa definisi dan konsep kepemimpinan di atas terlihat bahwa kepemimpinan pada 

artinya merupakan adanyanya kegiatan/aktivitas mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk 

bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama, apakah tujuan itu berupa perubahan organisasi 

dan sebagainya.   Sehubungan dengan itu, Burt Nanus (1999)  dalam (Hari Susanto, 2013) 

menemukan model khusus yang digunakan untuk memahami peran pemimpin organisasi non profit 

yang diwujudkan dalam kegiatan, yaitu:   

1) Dalam organisasi (Inside the organization), peran pimpinan berinteraksi dengan staf dan 
tenaga sukarela untuk memberikan inspirasi, mendorong, menggerakkan dan memberdayakan 
mereka.  

2) Ke luar organisasi (outside organization), peran pimpinan mencari bantuan, dukungan dari 
donatur, mitra yang berpotensi dengan para pimpinan bisnis di luar organisasi.  

3) Pada masa operasi (present operation), pimpinan memusatkan pada kualitas dan pelayanan, 
pada struktur organisasi, sistem informasi dan aspek lainnya.  

4) Kemungkinan masa depan (on future possiblities), pimpinan mengantisipasi trends serta 
mengembangkan arah masa depan organisasi (Hari Susanto, 2013).  
 
Selanjutnya pendapat yang sama juga disampaikan Peter Hernon, Ronald R (2003) dalam  

(Syauqy, 2016) menyatakan bahwa untuk menilai kepemimpinan organisasi perpustakaan akademik, 

pemimpin bertindak sebagai ; 

(1) strategi visi dan tujuan untuk organisasi perpustakaan,  
(2) orang yang memberikan kontribusi pada kampus,  
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(3) inisiatif dan kreatif,  
(4) membangun anggotanya, menjaga moral dan memberikan inspirasi.   

 

Pemimpin yang dapat menganalisa pemanfaatan teknologi merupakan unsur yang amat 

penting (urgent) dalam kepemimpinan perubahan dan harus diperhitungkan, apalagi bagi 

kepemimpinan perpustakaan perguruan tinggi yang menuju ke perubahan dalam bidang teknologi 

informasi. Bagaimana mungkin seorang pemimpin perpustakaan tidak dapat berperan atau tidak 

menguasai teknologi informasi.    Merujuk pada konsep kepemimpinan di atas, yang dimaksud dengan 

kepemimpinan adalah aktivitas/kegiatan atasan dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang lain 

untuk mencapai tujuan organisasi dengan aspek-aspek, (1) pimpinan yang memberikan, 

mengembangkan dan menyebarkan visi (visioner), (2) sebagai komunikator, (3) menjadi agen 

perubahan (change agent), (4) sebagai pelatih (coach) dan (5)dapat menganalisa pemanfaatan 

teknologi informasi (Riche, 2019). 

Konsep kepemimpinan beserta indikator- indikator di atas, dikumpulkan dari teori-teoti yang 

dianggap cocok untuk membawa organisasi pada perubahan, karena untuk suatu perubahan pemimpin 

harus seorang yang visioner, dan dapat berperan sebagai change agent, dapat mengkomunikasikan 

perubahan baik ke luar maupun ke dalam organisasi, ia harus menguasai teknologi informasi sehingga 

ia akan dapat bertindak sebagai pelatih dari bawahannya. Kepemimpinan perubahan akan berhasil 

apabila ia kuat dan mampu menjalankan perannya seperti yang disebutkan di atas, di samping itu 

beberapa teori menyatakan bahwa kepemimpinan melalui pimpinannya berpengaruh langsung 

terhadap perubahan organisasi hal ini sangat mendukung untuk pimpinan tersebut melaksanakan 

perannya. Di sisi lain Daft (2005) dalam (Hari Susanto et al, 2013) menambahkan, bahwa pemimpin 

dapat mendorong dan mendukung kreatifitas untuk membantu pengikut dan organisasi agar lebih 

menerima serta siap berubah. 

Kesimpulan 

Merubah sesuatu bukanlah pekerjaan mudah bagi seorang pemimpin, apalagi terkait dengan 

faktor-faktor internal, karena sebuah perubahan bagai sebagian pegawai masih dianggap sesuatu yang 

tidak nyaman, namun seorang pemimpin harus mampu dan membuktikan apa yang digagas dan dibuat 

dalam perubahan tersebut, benar-benar harus membuktikan bahwa yang dilakukan benar-benar untuk 

kemajuan organisasi. Berkaitan dengan aksi perubahan dalam sebuah organisasi, pemimpin harus 

tahu betul mana saja yang harus dibenahi artinya melakukan perubahannya secara bertahan tidak 

secara radikal, karena sudah pasti jika itu sampai penolakan yang akan didapat, disinilah peran 

seorang pemimpin dalam memimpin aksi perubahannya harus banyak mempelajari sebelum langkah 

aksi perubahan dilakukan, sehingga aksi perubahan yang digulirkan banyak dukungan dari para 

bawahannya. 
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Abstrak: Karya tulis ini mengulas  tentang pentingnya peran kepemimpinan di era Industry 4.0 dimana 

semuanya bergerak serba cepat dan serba tak pasti. Teknologi informasi yang bergerak sangat pesat 

menuntut kinerja yang serba cepat dan tepat. Hal berimbas pada tuntutan produk dan jasa yang serba 

cepat juga. Jika komponen organisasi bergerak tidak mengikuti tuntutan perubahan dapat dipastikan 

organisasi akan kolaps. Ini harus dihindari dengan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Definisi 

kepemimpinan harus berubah seiring perubahan tuntutan perubahan ini. Kepemimpinan saat ini 

membutuhkan pemimpin yang agile namun cermat. Tuntutan perubahan yang serba cepat harus 

diimbangi oleh kompetensi kepemimpinan yang mumpuni dan agile (cekatan). Perkembangan dunia 

yang pesat dewasa ini dihasilkan para pemimpin yang cekatan baik  dalam merencanakan mauoun 

mengeksekusi sebuah keputusan. Merubah sesuatu bukanlah pekerjaan mudah bagi seorang 

pemimpin, apalagi terkait dengan faktor-faktor internal, karena sebuah perubahan bagai sebagian 

pegawai masih dianggap sesuatu yang tidak nyaman, namun seorang pemimpin harus mampu dan 

membuktikan apa yang digagas dan dibuat dalam perubahan tersebut, benar-benar harus 

membuktikan bahwa yang dilakukan benar-benar untuk kemajuan organisasi. 

Kata kunci: agile, pemimpin perubahan, industry 4.0 
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