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Apakah pria dan wanita 
memimpin secara berbeda ?

Para peneliti telah menemukan bahwa wanita 
cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang 
berbeda yang membentuk cara mereka menjalankan tim 
mereka. Secara khusus, studi ini menunjukkan bahwa 
wanita cenderung menggunakan apa yang disebut gaya 
kepemimpinan transformasional.

Pemimpin transformasional bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi, moral, dan performa kerja 
pengikut dengan bekerja bersama tim untuk 
mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menciptakan 
visi bersama, dan memandu melalui inspirasi.



Lantas, strategi apa saja 
yang digunakan oleh 
wanixata dalam 
memimpin untuk 
menciptakan 
kepemimpinan yang 
transformasional ?



1. Utamakan perkembangan
Pemimpin wanita harus bertujuan untuk 

mencapai tujuan dengan mengubah tim mereka 
menjadi orang yang lebih baik. 

Berikut adalah beberapa taktik kunci dari 
pemimpin transformasional:
a. Pemimpin berusaha menjadi panutan yang 

menginspirasi bawahan mereka
b. Pemimpin menginvestasikan mereka dan peduli 

dengan pengembangan pbanyak waktu untuk 
melatih anggota tim ribadi mereka. 

c. Pemimpin menekankan kerja tim dan 
komunikasi otentik sebagai kunci sukses.



2. Jangan menjadi transaksional

Kebalikan dari kepemimpinan transformasional 
adalah kepemimpinan transaksional. Para peneliti 
telah menemukan bahwa wanita perlu menunjukkan 
kekuatan dan kepekaan. 

Gaya transaksional dapat merugikan pemimpin 
wanita. Inilah sebabnya mengapa wanita perlu lebih 
fokus pada gaya kepemimpinan transformasional 
karena memungkinkan mereka untuk menetapkan 
harapan yang tinggi, sambil secara pribadi 
membantu anggota tim mereka.



3. Tidak bossy

Tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan 
membuang kata "bossy" dari kamus dan kosakata 
kita. Kemudian, soroti perbedaan harapan dengan 
tim kita. Terakhir, sebarkan pengetahuan — 
bagikan postingan dan video ini dengan tim kita.



4. Memberikan tugas sesuai 
kemampuan

Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan 
wanita sebagai pemimpin  dan pemimpin 
transformasional adalah memberikan tugas 
kepada orang lain sesuai dengan kekuatan 
mereka. 

Daripada mendelegasikan pekerjaan 
berdasarkan waktu atau beban kerja, pelajari apa 
yang secara alami disukai dan dinikmati oleh setiap 
anggota tim dan beri mereka pekerjaan sebanyak 
mungkin yang sesuai dengan itu.



5. Komunikasi yang Berlebihan

Seperti yang kita pelajari, pemimpin wanita 
secara alami cenderung berkomunikasi secara 
verbal. Ini adalah kunci sukses. 

Wanita memiliki peluang luar biasa untuk 
menjadi pemimpin yang luar biasa. Hal yang perlu 
dilakukan adaah emmanaatkan kekuatan alami 
wanita dan menerapkannya ke dalam tindakan. 
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