
Butuh Sosok 
Pemimpin yang 
Tegas? 
Kepemimpinan 
Transaksional 
Jawabannya

Disusun oleh: Ni Putu Fiona Cista Dewi
Disunting oleh: Safira Nur’Aini Azhiim



Kepemimpinan 
Transaksional?
Pernahkah kamu melihat dalam 
film atau drama saat seorang 
atasan memarahi atau 
menghukum bawahannya karena 
melakukan kesalahan dalam 
pekerjaannya?
Atau sebaliknya, kamu melihat 
atasan yang memberikan hadiah 
kepada bawahannya ketika berhasil 
melakukan suatu tujuan tertentu.



Pengertian
Kepemimpinan Transaksional merupakan gaya 
kepemimpinan yang menggunakan kekuatan 
disipliner dan serangkaian insentif untuk 
memotivasi karyawan agar bekerja sebaik 
mungkin.
Seorang pemimpin transaksional tidak 
membimbing organisasi menuju market leader 
secara langsung, tetapi memastikan semuanya 
berjalan lancar hari ini.



Max Weber
Bernard Bass

Gaya Kepemimpinan 
Transaksional pertama kali 
dijelaskan oleh Max Weber pada 
tahun 1947 dan kemudian oleh 
Bernard Bass pada tahun 1981.

4 Dimensi Kepemimpinan 
Transaksional

●
●
●
●

Imbalan yang mengiringi
Manajemen aktif

Laissez- faire
Manajemen Pasif



Kelebihan
1. Para pemimpin dengan gaya ini dinilai cukup 

efektif dalam memandu keputusan efisiensi 
yang bertujuan untuk memotong biaya dan 
meningkatkan produktivitas.

2. Memberikan struktur yang tidak ambigu untuk 
organisasi besar, sistem yang membutuhkan 
tugas berulang.

3. Mencapai tujuan jangka pendek dengan cepat.
4. Imbalan dan hukuman ditentukan oleh pekerja 

dan pemimpin, sehingga tercapai win-win 
solution.



Keterbatasan
1. Para pemimpin transaksional terlalu 

menekankan pada tujuan rinci dan jangka 
pendek, serta aturan dan prosedur standar.

2. Terkadang kreativitas dibatasi karena tujuan 
dan sasaran sudah ditetapkan.

3. Bawahan tidak merasa terlibat dalam arahan 
pekerjaan jangka panjang.

4. Pemimpin dengan gaya ini cenderung tidak 
menghargai atau mengabaikan ide-ide yang 
tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang 
ada.



Contoh
 Kepemimpinan 

Transaksional 
Pada tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta 
melakukan pembasmian tikus di ibukota. 
Pemprov DKI Jakarta  berencana memberikan 
upah kepada warga sebesar Rp 20.000 untuk 
satu tikus yang ditangkap. Imbalan itu diberikan 
dari uang operasional. Bahkan tidak ada batasan 
jumlah tikus yang harus ditangkap.



Jadi, Bagaimana
Menurutmu 

Kepemimpinan 
Transaksional 

itu?

Akankah ini gaya 
kepemimpinanmu nanti? 



● Butuh Sosok Pemimpin yang Tegas? 
Kepemimpinan Transaksional 
(Transactional Leadership) Jawabannya 
(Shania Aulia)

● https://pemimpin.id/kepemimpinan-transaksio
nal/

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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