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APA ITU LEADER OF CHANGE?
Memimpin perubahan dalam suatu organisasi 

adalah salah satu tanggung jawab kepemimpinan yang 
paling penting dan sulit. Kepemimpinan yang 
efektif dibutuhkan untuk merevitalisasi organisasi dan 
memfasilitasi adaptasi dengan perubahan lingkungan.

Perubahan besar dalam sebuah organisasi 
biasanya dipandu oleh tim inti dalam organisasi, tetapi 
setiap anggota organisasi dapat melakukan perubahan 
atau berkontribusi terhadap keberhasilannya.



MENGAPA MENJADI LEADER OF 
CHANGE? 

Seorang pemimpin harus “aware” melihat 
perubahan yang berdampak pada organisasi yang 
dipimpinnya. 

Heifets mengatakan, fungsi kepemimpinan 
diperlukan ketika seseorang dihadapkan pada suatu 
keadaan yang memerlukan perubahan. Perubahan ini 
menuntut suatu inovasi. Dalam keadaan yang stabil 
dan tidak ada perubahan maka yang diperlukan 
adalah seseorang yang memiliki kewenangan atau 
keahlian.



CIRI-CIRI LEADER OF CHANGE?
Ciri pemimpin yang selalu melakukan perubahan 
adalah
a. Visioner yang mampu menelaah perubahan 

yang akan dilakukan untuk menginspirasi 
kebutuhan masa depan

b. Menentukan arah dengan visi tentang 
perubahan masa depan

c. Membuat langkah-langkah perubahan bersama 
dengan semua elemen sehingga mereka juga 
mampu mengatasi hambatan dan rintangan

d. Setiap tindakan yang dilakukan, tidak otoriter, 
pola kepemimpinan yang partisipatoris namun 
tongkat komando tetap dipegang dan dijalankan 
dalam mencapai perubahan



8 LANGKAH LEADER OF CHANGE
• Menciptakan sense of urgency

Motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah
• Menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat

Walaupun inisiatif perbaikan seringkali dimulai oleh satu 
atau orang saja, namun inisiatif yang sukses mampu 
menghimpun lebih banyak massa dan membentuk 
kepemimpinan yang kuat

• Memiliki visi untuk perubahan
Visi yang dibutuhkan adalah bijak dan logis

• Mengkomunikasikan visi dengan jelas
Apa yang anda lakukan dengan visi anda setelah anda 
membuatnya akan menentukan keberhasilan anda dalam 
memimpin perubahan



8 LANGKAH LEADER OF CHANGE
• Menyingkirkan hambatan dalam proses 

Perubahan dimulai ketika sejumlah besar 
individu dalam organisasi telah teryakinkan 
untuk mencoba pendekatan baru, memberikan 
peran kepemimpinan

• Merencanakan dan menciptakan kemenangan 
jangka pendek secara sistematis

ransformasi membutuhkan banyak waktu. 
Tanpa ada kemenangan kecil, akan ada banyak 
orang yang menyerah dan kehilangan kesabaran



8 LANGKAH LEADER OF CHANGE

• Menguatkan perubahan
Perubahan yang benar-benar nyata terjadi tidak 
dalam waktu sekejap. Kemenangan yang dicapai 
dalam jangka pendek hanya tahap awal dari apa yang 
perlu dilakukan untuk mencapai perubahan jangka 
panjang

• Menanamkan perubahan ke dalam budaya 
organisasi
Perubahan akan bertahan ketika telah menjadi “cara 
organisasi melakukan perubahan” ketika perubahan 
tersebut telah masuk kedalam urat nadi yang 
mengalirkan darah ke seluruh sendi organisasi.



MY STORY ABOUT LEADERSHIP
Menjadi sebuah penggerak dalam suatu organisasi 

merupakan tantangan tersendiri. Ketika menghidupkan sesuatu 
yang telah lama sunyi merupakan salah satu semangat yang saya 
rasakan dalam organisasi. Seorang penggerak harus selalu 
menjadi seorang pelindung untuk organisasi, menjadi seorang 
ibu untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang setiap saat 
hingga anggota dalam organisasi merasakan kenyamanan dalam 
sebuah rumah. 

Menjadi seorang pemimpin adalah amanah yang harus 
dipegang erat. Dengan membawa misi perubahan dalam 
organisasi agar lebih aktif dan hidup, melalui pendekatan person 
to person ke anggota agar anggota lebih nyaman. Memberikan 
semangat setiap saat hingga bersedia dijadikan tempat keluh 
kesah adalah suatu rasa bahagia tersendiri bagi saya sebagai 
seorang leader yang mempunyai misi membawa perubahan. 

Ingin menjadi seorang Power Rangers dalam menjadi 
seorang pemimpin adalah cita-cita saya selama ini



● Pengalaman pribadi
● http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/news/pemimpi

n-perubahan-adaptive-leader

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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