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Abstract: The purpose of a leader to make changes is not only to facilitate what is the goal of a leader 

but also to give confidence to his subordinates or those he leads that what he is doing is for the 

purpose of togetherness to achieve the goals he aspires to. However, quite a lot, not all leaders are 

able to carry out and set a goal in accordance with the target. planned, one of which is how to set goals 

that cause failure of a leader. What is meant by the method is that it is wrong in diagnosing the 

organization in the sense that it is not accurate in determining the goals because the diagnosis is not 

carried out. So that the desired organizational goals are not achieved.  
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Pendahuluan 

Seiring perkembangan jaman yang semakin maju dari sisi pemikiran, banyak teori 

kepemimpinan yang nampaknya berkembang pula. Kepemimpinan transformasional sebagai salah 

satu gaya kepemimpinan yang disinyalir memiliki dampak inspiratif yang tidak bisa dipandang remeh. 

Kekuatannya mampu menggerakan pengikutnya sedemikian massif sebagaimana yang dilakukan 

seorang Nelson Mandela. Kepemimpinan transformasional lebih tepatnya disebut sebagai pemimpina 

perubahan. Hal terungkap dari pernyataan Robbins dan Judge (2008) dalam (Imara, 2020) gaya 

kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk 

menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. 

Kepemimpinan transformasional ini sangat menarik untuk diterapkan di sebuah organisasi 

besar maupun kecil. Dengan sifatnya yang fleksibel gaya kepemimpinan ini akan mampu beradapasi 

dan diterima semua kalangan. Penulis mencontohkan seorang pribadi yang transformasional yaitu 

tokoh pergerakan anti apartheid di Afrika Selatan yang memperjuangan hak-hak kukit hitam atas 

dominasi kulit putih, yaitu Nelson Mandela. Bagaimana beliau mampu menggerakkan pengikutnya 
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demikian hebat. Mampu membuka mata dunia dan simpati yang membanjiri dukungan terhadap 

penolakan penggunaan politik apartheid saat itu. Meskipun di penjara selama 27 tahun, nampun 

pengaruhnya bahkan kuat menginspirasi pengikutnya untuk terus memperjuangkan terciptanya 

keadilan sosial dan kesetaraan ras.  

Melihat fenomena yang luarbiasa ini, para peneliti melihat dan menganalisa bahawa apa yang 

dilakukan Nelson Mandela adalah implementasi gaya kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri 

kepemimpinan transformasional dapat dilihat dari sisi nilai integritas dan keadilan. Seorang pemimpin 

yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional  mengedepankan integritas pribadi yang tinggi 

dan berlaku adil terhadap yang dipimpinnya. Ia memiliki visi dan tujuan yang jelas, memiliki harapan 

yang tinggi terhadap keberhasilan mencapai tujuan, mampu menginspirasi maupun memotivasi 

pengikutnya untuk terus berjuang mencapai apa yang telah ditetapkan, senantiasa memberikan 

dukungan, pengakuan mampun penghargaan terhadap orang orang yang dipimpinnya, memiliki ikatan 

emocional yang tinggi dengan pengikutnya, lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan 

kepentingan pribadinya dan mampu meyakinkan pengikutnya untuk meraih tujuan yang dianggap tidak 

mungkin dilakukan (Dwinda, 2020). 

Analisa 

Menurut Ford dalam (Anonim, 2022) terdapat tiga kepemimpinan efektif, yaitu: 

“Tactical leaders focus on solving straightforward problems with operations-oriented expertise, 

Strategic leaders are very future-focused with an ability to maintain a specific vision while 

forecasting industry and market trends, Transformational leaders focus less on making 

decisions or establishing strategic plans, and more on facilitating organizational collaboration 

that can help drive a vision forward.” 

Tiga kepemimpinan efektif ini memiliki kekhasan masing-masing. Ada kepemimpinan taktis 

yang gaya memecahkan masalahnya secara langsung to the point. Kepemimpinan strategis lebih fokus 

ke masa depan dan memiliki kemampuan meramal tren pasar dan industri seperti apa di masa depan. 

Para pemimpin transformasional sedikit fokus pada pengambilan keputusan. 

Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpinan transformasional berbagi dengan para 

pengikutnya dan mengamnbil keputusan berdasar masukan yang diberikan. Robbins dan Judge (2008) 

dalam (Imara, 2021) gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para 

pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. 

http://www.juliwi.com/
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Seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang sebagai seorang visioner. Karena 

sifatnya yang visioner, ia selalu menginspirasi bawahannya dari aoa yang dia perbuat dalam 

kepemimpinannya. Untuk itulah, seorang pemimpin transformasional melakukan hal-hal progressif 

sehingga bawahannya atau pengikutnya percaya memberikan amanahnya untuk dia emban untuk 

kemajuan organisasi. 

Namun,  (Quamila, 2020) memilik pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan 

transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah cara seorang pemimpin memotivasi 

dan memberdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi 

perusahaan. Seorang pemimpin transformasional memiliki jiwa meotivator yang dimanfaatkan untuk 

memberikan energi positif terhadap bawahannya untuk mengikuti apa yang dia lakukan dengan cara 

memberdayakannya. 

Sejalan dengan Quamila, (Indeed, 2021) kepemimpinan transformasional adalah proses di 

mana para pemimpin dan pengikut saling mengangkat ke tingkat motivasi dan moralitas yang lebih 

tinggi. Seorang pemimpin transformasional yang baik memberikan dorongan kepada orang-orang yang 

dipimpinnya, menetapakna tujuan yang jelas agar mudah untuk diikuti, memberikan pengakuan atas 

kehbatan anak buahnya dan mendukung penuh terhadap apa yang dikerjakan bawahannya, menjadi 

model keadilan dan kejujuran yang akan menjadi benchmark orang orang yag dipimpinnya, 

memprovokasi emosi positif untuk selalu bersemangat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan 

menginspirasi untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. 

    Beberapa ciri karakter yang paling umum di antara para pemimpin transformasional yang 

sukses meliputi rasa saling menghormati, keterampilan organisasi, kreativitas, tanggung jawab, dan 

integritas. Sangat penting untuk secara intelektual menantang mereka yang Anda pimpin, 

mempertimbangkan masing-masing ide individu mereka dengan hati-hati, memotivasi mereka, dan 

menjadi panutan yang positif. Karakter ini tentunya sudah terbentuk dalam diri seroang transformative 

leader sehingga ia dikenal luas lewat pergerakannya (Indeed, 2021). 

Dari analisa di atas penulis berani menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional ini 

lebih mirip kepemimpinan situasional. Namun, bedanya kalau situasional ini lebih pada bagaimana 

menyikapi keadaan (situasi) sedangkan transformasional memang sudah melekat dalam dirinya semua 

karakter yang menjadi indikator pemimpin transformasional. Di masa kini bisa jadi kepemimpinan 

transformasional masih berlaku di tengah-tengah kehidupan yang semakin tidak menentu, tidak pasti, 

ruwet dan serba mendua ini.**** 

http://www.juliwi.com/
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Kesimpulan 

Berbeda dengan kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan lain dalam Dunia 

pemerintahan meliputi pembinaan, melayani, memimpin dengan visi, mengambil pendekatan lepas 

tangan (kendali diserahkan kepada bawahan), memimpin dengan kekuasan, dan kepemimpinan 

partisipatif. Kepemimpinan yang melayani melibatkan fokus pada individu dalam tim, memastikan 

mereka merasa puas secara profesional dan pribadi. Mereka yang memimpin dengan visi harus 

mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dan menjalin ikatan yang kuat di antara 

anggota organisasi.  

Pemimpin laissez-faire atau lebih dkenal dengan pemimpinan yang penuh dengan kepura-puraan 

memberikan sedikit pengawasan dengan mendelegasikan tugas kepada anggota tim terpercaya. Di 

sisi yang berlawanan, seorang pemimpin yang berwibawa berfokus hampir secara eksklusif pada 

efisiensi dan hasil, sering kali sangat mengawasi tim mereka. Pemimpin partisipatif atau demokratis 

memungkinkan timnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, meminta umpan balik 

sebelum membuat keputusan besar. Mana pendekatan yang lebih baik tentunya kembali kepada 

kita semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, juga berkaitan dengan karakter yang 

menjadi pengikutnya. 
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Abstrak: Tujuan seorang pemimpin melakukan perubahan tidak hanya untuk memudahkan apa yang 

menjadi tujuan seorang pemimpin tetapi juga untuk memberikan keyakinan kepada bawahannya atau 

yang dipimpinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah demi tujuan kebersamaan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkannya. bercita-cita untuk. Namun cukup banyak, tidak semua pemimpin mampu 

melaksanakan dan menetapkan tujuan sesuai dengan target. terencana, salah satunya adalah 

bagaimana menetapkan tujuan yang menyebabkan kegagalan seorang pemimpin. Yang dimaksud 

dengan metode adalah salah dalam mendiagnosa organisasi dalam arti tidak tepat dalam menentukan 

tujuan karena tidak dilakukan diagnosa. Sehingga tujuan organisasi yang diinginkan tidak tercapai. 

Kata kunci: pemimpin transformatif, pendekatan, Nelson Mandela 
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