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Tahu Kah Kamu Tentang 
Pemimpin Transformasional?
Pada tahun 1978, konsep kepemimpinan transformasional 

diperkenalkan oleh James MacGregor Burns, seorang 

pakar kepemimpinan dan penulis biografi presiden, yang 

memaparkan bahwa kepemimpinan tersebut adalah 

kondisi ketika pemimpin dapat meningkatkan motivasi 

kelompok agar mampu mencapai tujuan yang lebih 

menantang. 



Yuk, Simak 2 Asumsi Kepemimpinan 
Transformasional Menurut Burns!

1. Bekerja sama sebagai tim dengan satu tujuan 
akan lebih baik dibandingkan bekerja secara 

individu.

2. Pemimpin yang memiliki moral tinggi akan mampu 

memotivasi banyak orang sehingga anggota 

kelompok mengikuti dengan penuh semangat.



Karakteristik Seorang Pemimpin 
Transformasional

Menurut Burns, ada 3 karakteristik yang harus 
dimiliki seorang pemimpin transformasional, lho!

1. Memiliki kekuatan visi dan kepribadian.
2. Mampu menginspirasi anggota kelompok.

3. Mampu menanamkan motivasi untuk bekerja 
menuju tujuan bersama.

https://www.verywellmind.com/what-is-motivation-2795378


Meskipun dinilai positif kepemimpinan transformasional 
juga mengandung  kontra, loh. Yuk, mari kita simak!

Kontra

• Tidak efektif diterapkan pada tahap awal atau 

situasi ad hoc.

• Tidak cocok dengan struktur birokrasi yang 

cenderung kaku.



4 Tips Melakukan Gaya Kepemimpinan 
Transformasional

1. Kembangkan visi yang menantang dan menarik 
bersama dengan karyawan.

2. Pikirkan strategi untuk mencapai visi tersebut.

3. Nyatakan keyakinan, ketegasan dan optimisme 
tentang visi dan implementasinya.

4. Mulailah mewujudkan visi melalui langkah-langkah 
kecil yang direncanakan untuk mencapai 
kesuksesan penuh.



Kira-kira di Indonesia, siapa ya yang 
melakukan gaya kepemimpinan 
transformasional di era ini?

Ignasius Jonan ( Mantan Direktur Utama PT KAI)

Saat masih menjabat sebagai Dirut PT KAI, beliau 
optimis untuk melakukan perubahan pada perusahaan. 
Untuk melakukan perubahan yang positif, cepat, dan 
berhasil, beliau mengubah mindset karyawan, dari 
product-oriented menjadi customer-oriented.



Kerja sama yang baik antara pemimpin dan tim 
membuat bentuk kepemimpinan transformasional 

menghasilkan nilai keberhasilan yang tinggi.

Yuk, para calon pemimpin jangan ragu 
untuk bekerja sama dengan tim untuk 

mencapai keberhasilan bersama!



● Pemimpin Transformasional (Redaksi 
Pemimpin.ID)

● https://pemimpin.id/kepemimpinan-transfor
masional-menurut-burns-burns-transformati
onal-leadership/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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