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Kok bisa yah di antara dua 
perusahaan, salah satu lebih unggul 
daripada yang lainnya? Padahal 
mereka mulai dengan modal, 
awalan, dan waktu yang sama.
Hai leaders, pernah terpikirkan ga sih hal-hal seperti itu? 

Ternyata hal tersebut bisa dijelaskan loh. Hal terbesar 
yang dapat mempengaruhi seberapa unggul sebuah 
organisasi, perusahaan, atau yang lain-lainnya adalah 
kualitas seorang pemimpinnya. Karena pemimpin 
adalah aspek yang paling berpengaruh. Pemimpin 
yang baik adalah pemimpin yang dapat 
menciptakan sistem seefisien mungkin. 



Lalu, apa aja sih yang 
harus dilakukan oleh 

PEMIMPIN 
TRANSFORMASIONAL? 



Berani mengubah perspektif untuk memperhatikan 
secara detail dan keluar dari zona nyaman. Belajar 
melihat dari berbagai sudut pandang 
sampai akhirnya kita bisa 
menyempurnakan celah dan mengetahui 
langkah yang paling ideal untuk diambil.

1) Berlatih Metode 
Mental Baru



Gunakan metode pendekatan secara emosional. Jika 
kita mampu memposisikan mereka merasakan 
emosi yang sama dengan kita, akan sangat 
memudahkan kita untuk bekerja sama. Emosi 
mereka akan lebih jujur dan tentu saja 
timbul keterikatan yang lebih besar.

2) Bekerja di Tepi 
Organisasi



Menciptakan sistem yang sesuai dengan 
kebutuhan juga dapat menciptakan alur 
kerja yang lebih efisien terutama di 
antara para pemimpin divisi. Sehingga 
mereka akan bekerja lebih efisien karena pada 
dasarnya sifat organisasi adalah bekerja sama. 

3) Berbagi 
Kepemimpinan Lebih 
Sistematis



Terapkan transparansi, kejelasan, dan 
akuntabilitas tingkat tinggi terhadap seluruh 
pegawai tanpa ada yang dikhususkan. Jangan batasi 
pemikiran positif dan membiarkan pegawai bekerja 
dengan stagnan. Pada akhirnya, kita tidak 
pernah tahu datangnya peluang inovasi 
yang lebih besar apabila kita membatasi 
datangnya hal tersebut. 

4) Jadikan 
Pemberdayaan 
Memenuhi Janjinya
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