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Abstract.  
Kondisi perekonomian global saat ini diketahui cenderung kompetitif dan tidak stabil. Oleh 
karenanya, diyakini akan mampu menjadi salah satu kontributor penting untuk 
menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Hal yang mendasar dari 
kondisi tersebut, adalah bagaimana para pemimpin dapat melibatkan karyawan mereka 
untuk bersama-sama meraih tujuan organisasi. Dalam hal ini keterlibatan karyawan dapat 
menjadi topik yang mencerminkan pikiran positif untuk memuaskan kepemimpinan daam 
mencapai tujuan. Kepemimpinan diketahui berperan penting dalam melibatkan karyawan 
dalam organisasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah hubungan gaya kepemimpinan 
dengan keterlibatan karyawan. Artikel ini bermaksud mengeksplorasi gaya kepemimpinan 
yang berdampak pada keterlibatan kerja. Hasil lebih lanjut diharapkan dapat menunjukkan 
bagaimana organisasi dapat mempengaruhi fungsi kepemimpinan yang berdampak pada 
keterlibatan kerja.  
. 
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1. Pendahuluan 
Globalisasi telah mendorong perusahaan untuk mengubah struktur, guna dapat 

bersaing pada arena pasar yang lebih besar. Melalui globalisasi, tren ekonomi menjadi 
tak terduga. Kebutuhan pelanggan menjadi terus berubah, sehingga kepiawaian untuk 
mengelola karyawan berbakat dan mempertahankan karyawan terbaik, menjadi suatu hal 
yang sangat menantang. Pada awalnya, modal hanya dipahami sebagai saham, uang 
tunai, investasi, atau semacam kekayaan. Namun demikian, berdasarkan pendapat 
Heger (2007) diketahui bahwa saat ini organisasi telah merubah pandangannya terkait 
dengan pengembangan karyawan dan manajemen kinerja. Hal itu dilakukan sebagai 
prioritas bisnis strategis untuk dapat membedakan mereka dari para pesaing. Oleh 
karena itu, organisasi berusaha untuk memberi subsidi nilai terhadap karyawan melalui 
peninkatan keahliannya. 

Pada sisi lain, kepemimpinan telah dikenal sebagai konsep yang sangat menarik 
untuk diteliti. Beberapa studi tentang kepemimpinan menyatakan bahwa gaya 
kepemimpinan dapat memberikan dampak pada tingkat keterlibatan kerja. Dalam hal ini, 
konsep kepemimpinan diartikan sebagai pengaruh interpersonal yang diberikan oleh 
seseorang yang bertanggung jawab dalam untuk membuat orang lain menjadi mengikuti, 
gaya yang diadopsi untuk mengelola konflik di tempat kerja, sehingga dapat turut 
membentuk perilaku organisasi. Pemimpin organisasi dianggap memiliki kemampuan 
lebih untuk dapat memotivasi dan mendorong karyawan agar dapat memberikan yang 
terbaik. Para pemimpin dinyatakan dapat secara positif mempengaruhi karyawan mereka 
untuk bekerja menuju pencapaian visi, misi dan tujuan bisnis yang diharapkan. 

 
 



Seri publikasi Volume 2 Nomor 1, bulan Maret 2020 

@2020 Publikasi ini berada di bawah pengawasan dari studilanjut.com 
Prahatista Santoso 

Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keterlibatan Kerja Karyawan 

studilanjut.com Publikasi Pengetahuan Studi Lanjutan 

Oleh karena itu, kepemilikan karyawan yang terlibat dengan tujuan organisasi, 
menjadi sangat penting. Menurut Buhler (2006), karyawan yang terlibat akan dapat 
membantu organisasi dalam memperoleh manfaat seperti halnya peningkatan efisiensi, 
kepuasan pelanggan, produktivitas, dan menekan tingkat turnover. Pemimpin dinyatakan 
memiliki peran besar untuk dapat memotivasi dan mendorong karyawan agar mampu 
menjadi yang terbaik. Berikutnya, kepemimpinan dapat diakui sebagai komponen vital 
dalam manajemen karyawan yang efektif. Kepemimpinan diakui sebagai salah satu 
elemen terbesar yang berkontribusi terhadap keterlibatan karyawan di tempat kerja. 

Memahami kepemimpinan dan dampaknya terhadap keterlibatan karyawan 
merupakan hal penting. Menurut Gibbons (2006), penyelia lini pertama dalam suatu 
organisasi dinyatakan akan dapat secara langsung mempengaruhi keterlibatan 
karyawannya. Pada sebagian organisasi, telah menggunakan manajemen bakat untuk 
mencapai beberapa tujuan mereka. Manajemen bakat yang dimaksud meliputi 
keunggulan kompetitif, retensi, dan peningkatan produktivitas. Keterlibatan karyawan, 
disebut dapat mempengaruhi berbagai hasil organisasi, seperti retensi dan produktivitas. 

Organisasi harus bergerak untuk dapat mengembangkan strategi motivasi karyawan 
dan meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan. Hal itu dilakukan agar dapat mencapai 
tujuan manajemen bakat bagi organisasi. Mempekerjakan karyawan yang sesuai, telah 
menjadi suatu hal yang penting, agar organisasi mampu mencari karyawan yang bisa 
mengambil inisiatif, membawa inovasi, dan proaktif terhadap solusi untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi.  

Dalam hal ini, pemimpin organisasi berada dalam posisi sebagai pihak yang berperan 
untuk meningkatkan keterlibatan karyawan mereka, atau melakukan hal lain yang lebih 
dari sekadar memotivasi mereka. Artikel ini akan fokus pada aspek manajemen bakat, 
yang mengarah pada beberapa hasil organisasi yang diperoleh melalui sudut pandang 
keterlibatan karyawan. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk menelaah peran 
kepemimpinan dalam meningkatkan keterlibatan karyawan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

 

2. Perspektif Teoritis 
Kepemimpinan adalah topik yang dipelajari secara luas, bahkan dianggap integral 

dengan studi kinerja dalam organisasi, serta pembahasan tentang manajer dan 
karyawan. Kepemimpinan adalah konsep yang telah menarik perhatian akademisi. Studi 
tentang kepemimpinan telah diulas dalam ragam pendekatan ilmu sosial hingga studi 
pada minat ilmu ekonomi bisnis, budaya politik, pendidikan, dan agama, serta beberapa 
yang lain. Menurut Kouzes dan Posner (2007) kepemimpinan adalah interaksi antara dua 
orang atau lebih yang menghasilkan semacam tindakan yang mengarah pada hasil untuk 
dapat memenuhi perjanjian atau kriteria yang ditetapkan. 

Mullins dan Christy (2013) mendefinisikan kepemimpinan sebagai gaya atau metode 
khusus yang memiliki fungsi-fungsi memimpin yang harus dicapai dan timbul dari perilaku 
atasan dalam relasinya dengan bawahan. Merujuk pada penjelasan Oliver (2012), 
pendekatan sifat mengisyaratkan pemimpin sebagai orang-orang istimewa yang lahir 
dengan sifat sosial tertentu yang menjadikan mereka pemimpin hebat. Sementara 
pendekatan perilaku, menilai kepemimpinan dalam kaitannya dengan cara perilaku 
seseorang. Berikutnya, pendekatan situasional lebih berfokus pada pemimpin dalam 
hubungannya dengan faktor situasional sebelum menentukan apakah seseorang adalah 
seorang pemimpin atau tidak. 

Merujuk pada pendapat Bass dan Riggio (2006), kepemimpinan disebut terdiri dari 
tiga dimensi gaya, yaitu gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan laissez-
faire. Pemimpin transformasional dikenal dapat merangsang pengikutnya untuk dapat 
melampaui kepentingan diri mereka sendiri, dan bekerja untuk kebaikan organisasi yang 
lebih besar. Mereka melakukan ini secara positif melalui pemberian pengaruh terhadap 
tingkat motivasi, moralitas, dan pemberdayaan karyawan mereka. Pemimpin 
transaksional memantau dan mengendalikan karyawan melalui sarana ekonomi 
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berdasarkan kinerja mereka. Pemimpin laissez-faire diketahui melepaskan semua 
kekuasaan dan tidak menggunakan gaya kepemimpinan tertentu saat memimpin 
karyawan mereka. Gaya kepemimpinan transaksional diidentifikasi telah fokus pada 
proses manajemen untuk mengendalikan, mengatur, dan merencanakan tugas 
berdasarkan imbalan dan hukuman. Gaya transformasional menekankan pada pemimpin 
yang merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih 
tinggi. 

 Atasan yang mendukung gaya kepemimpinan transformasional adalah orang-orang 
yang akan menyebabkan adanya perubahan mendasar, sehingga dapat menggeser 
paradigma untuk mendorong bisnis bergerak lebih maju. Oleh karena itu, kepemimpinan 
transformasional dianggap penting untuk dapat memajukan organisasi sebagaimana 
yang diberikan para pemimpin untuk menginspirasi karyawan terhadap visi, panutan 
sikap dan perilaku yang diharapkan dari karyawan. 

Menurut Kahn (1990) keterlibatan kerja adalah pemanfaatan diri anggota organisasi 
untuk peran dalam pekerjaan mereka, dimana mereka dapat bekerja dan 
mengekspresikan diri secara fisik, kognitif, dan emosional. Berdasarkan pendapat 
Schhaufeli dan Bakker (dalam Akanji, et al, 2018), pelibatan kerja adalah kondisi pikiran 
yang positif, memuaskan, yang terkait dengan pekerjaan, dimana ditandai dengan 
semangat, dedikasi, dan penyerapan. Istilah semangat dalam hal ini, ditandai dengan 
menyiratkan suatu tampilan proaktif dari individu karyawan, sehingga menjadi lebih tinggi 
dan memiliki keuletan mental saat bekerja. Pengertian dedikasi, terkait dengan rasa 
signifikansi, antusiasme, keterikatan, dan kebanggaan dalam pekerjaan seseorang. 
Sementara penyerapan, dijabarkan sebagai penciptaan gagasan bahwa karyawan yang 
terlibat akan dapat merasakan bahagia dan nyaman, terkait dengan pekerjaannya.  

 

3. Diskusi 
Merujuk pada pendapat Kahn (1990), karyawan akan dapat menjadi terlibat secara 

emosional dan kognitif, jika mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 
Manakala karyawan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan 
mereka, maka mereka akan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan 
mereka. Berikutnya, karyawakan akan menganggap bahwa pekerjaan yang ditugaskan 
kepada mereka adalah bagian dari sesuatu yang signifikan terhadap tujuan organisasi. 
Dengan kata lain, karyawan akan berada dan terlibat dalam tugas-tugas yang mereka 
yakini akan dapat membawa manfaat bagi organisasi. Dalam hal ini, transparansi dalam 
kepemimpinan akan dapat mendorong karyawan untuk dapat berkontribusi secara efektif 
terhadap keberhasilan organisasi. 

Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengembangkan strategi komprehensif bagi 
pemimpin yang akan memberi alat untuk mengembangkan keterampilan dan 
membangun kepercayaan, berbagi visi, serta menciptakan hubungan yang efektif antara 
karyawan dan organisasi. Merujuk pada pendapat Batista, et al, (2009), pemimpin yang 
demikian ini akan berpotensi untuk menebar dampak yang lebih positif terhadap 
karyawan mereka. Jika sudah demikian, diharapkan karyawan akan dapat 
mengembangkan tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi, bahkan dapat 
meningkatkan produktivitasnya. 

Pada sisi lain, keterlibatan karyawan adalah proses yang kompleks. Organisasi 
memerlukan beberapa sumber daya, agar dapat mengembangkannya dengan baik. 
Organisasi harus mulai menggunakan semua alat yang tersedia untuk dapat 
meningkatkan keterlibatan karyawan mereka. Menurut Steers and Porter (1991), jika 
karyawan memandang diri mereka sendiri sebagai kontributor terhadap tujuan dan 
capaian organisasi, maka mereka akan cenderung dapat berprestasi pada tingkat yang 
lebih tinggi. Dalam hal ini, karyawan cenderung akan dapat merasakan kepemilikan 
pribadi atas hasil bisnis organisasi. Mereka menjadi mengetahui tujuan organisasi dan 
bagaimana pekerjaannya akan dapat berpengaruh. Pada tahap berikutnya, karyawan 
secara khusus akan berusaha untuk berkontribusi terhadap tujuan-tujuan organisasi. 
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Dalam hal ini pemimpin yang transparan, diperlukan untuk dapat mengkomunikasikan 
hubungan antara keduanya, yang diyakini akan dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan 
karyawan. 

Dalam hal ini, para pemimpin harus dapat memahami dampak yang mereka miliki 
terhadap karyawan. Selain itu, pemimpin jug perlu untuk memhami betapa pentingnya 
pebangunan visi untuk masa depan dengan melibatkan setiap karyawan. Merujuk pada 
pendapat Oliver (2012), organisasi dinyatakan juga membutuhkan para pemimpin yang 
percaya diri dan memiliki tingkat self-efficacy yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan akan 
dapat menumbuhkan keterlibatan karyawan mereka, sehingga mampu bekerja dengan 
lebih efektif. 

Menurut Shamir et al. (dalam Oliver, 2012), perasaan keterlibatan, kekompakan, 
komitmen dan kinerja karyawan, dapat ditingkatkan oleh gaya kepemimpinan 
transformasional. Karyawan yang menerima dukungan, inspirasi, dan pelatihan yang 
efektif dari atasan mereka, maka akan cenderung lebih banyak menjalani pekerjaan  yang 
menantang dan memuaskan. Hal ini kemudian akan mampu menghasilkan karyawan 
yang sangat terlibat dengan tugas dan pekerjaan mereka. Pemimpin transformasional 
adalah mereka yang menyediakan sumber daya pekerjaan, seperti halnya dukungan 
pengawasan, pelatihan dan peluang untuk pengembangan. Hal ini akan dapat memberi 
dampak positif pada kesehatan, motivasi, dan keterlibatan karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian Oliver (2012), seluruh aspek dalam kepemimpinan 
transformasional yang telah dipraktikkan oleh seorang atasan, dinyatakan akan 
berdampak positif pada keterlibatan karyawan. Dimensi kepemimpinan transformasional 
yan dimaksud, terdiri dari: semangat, dedikasi dan penyerapan.  

Pemimpin transformasional menampilkan perilaku yang berpotensi berdampak pada 
tingkat keterlibatan karyawan mereka. Sebagai strategi pengembangan sumber daya 
manusia, program pelatihan untuk para pemimpin dapat dirancang untuk menekankan 
pada pengembangan keterampilan kepemimpinan yang terhubung dengan inisiatif 
pengembangan organisasi yang diadopsi setiap hari. Kepemimpinan transformasional 
berdampak positif terhadap keterlibatan karyawan, diakibatkan oleh kemampuan 
pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi dan memberikan perhatian khusus pada 
kebutuhan karyawan. Oleh karenanya, karyawan akan dapat lebih optimis dan memiliki 
ketahanan mental yang lebih baik. Akibatnya, karyawan di bawah gaya kepemimpinan ini 
lebih terdorong untuk bekerja lebih keras dan akan bekerja lebih keras untuk dapat 
mencapai tujuan mereka yang secara langsung atau tidak langsung, yang terkait dengan 
keberhasilan organisasi. 

Pemimpin transformasional mempraktikkan motivasi inspirasional. Mereka bertindak 
sebagai panutan dan mampu menginspirasi karyawan untuk menempatkan kebaikan 
organisasi di atas kepentingan pribadi. Mereka melakukannya dengan cara 
mengkomunikasikan visi kolektif yang jelas dan mengklarifikasi kepada karyawan tentang 
bagaimana peran mereka dalam organisasi. Karyawan juga akan diajak untuk turut 
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Karyawan yang telah 
memahami tujuan, peran dan signifikansi yang mereka miliki dalam mendorong 
organisasi maju, akan cenderung memiliki rasa kebermaknaan yang tinggi terkait dengan 
pekerjaan mereka, melalui usaha meningkatkan keterlibatan. 

Pemimpin transformasional menerapkan pengaruh ideal, dengan mengajak 
karyawan untuk berbicara secara optimis dan antusias, serta dapat menyatakan 
keyakinannya bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai. Para pemimpin perlu 
memiliki kemampuan untuk memberikan kejelasan, ketika organisasi mengalami situasi 
yang tidak jelas. Pemimpin juga perlu mengambil risiko untuk dapat mengatasi hambatan 
bersama. Akibatnya, pengikut pemimpin transformasional timbul keinginan untuk 
menganut dan meniru arahannya 

Ciri-ciri dari pemimpin transformasional, adalah mereka yang mampu menunjukkan 
pertimbangan personal, memahami bahwa masing-masing karyawan memiliki 
kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu mereka akan 
menghabiskan waktu untuk melatih secara aktif, agar dapat mengembangkan dan 
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memberdayakan karyawan mereka. Peningkatan kinerja, kemudian akan secara tidak 
sengaja juga meningkatkan self-efficacy dan tingkat keterlibatan karyawan. Pemimpin 
transformasional akan dibutuhkan untuk merangsang karyawan mereka secara 
intelektual dengan menantang karyawan mereka untuk berpikir kreatif dan inovatif. 
Metode pemecahan masalah akan dapat selalu dicoba dan diuji, meski nantinya tidak 
selalu dapat menelurkan keberhasilan. Karyawan dari pemimpin transformasional, akan 
menjadi terangsang dan mengalami peningkatan energi positif, ketika mereka diberi 
kesempatan untuk terlibat dalam proses memajukan organisasi. 

Kepemimpinan transformasional memiliki efek positif pada keterlibatan karyawan 
khususnya, ketika karyawan secara intelektual dirangsang untuk menjadi pemikir kreatif 
dan inovatif. Pemimpin transformasional mampu menantang karyawan dan 
mengembangkan tingkat pemikiran mereka, dengan cara memberi kesempatan untuk 
berbagi dalam pemecahan masalah dan menyumbangkan ide-ide inovatif. Dalam hal ini, 
karyawan didorong untuk dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Kebutuhan 
mereka yang lebih tinggi dapat terpenuhi, sehingga dapat menyebabkan karyawan bisa 
lebih terlibat dalam setiap pekerjaannya. Karyawan akan memiliki tingkat keterlibatan 
kerja yang lebih tinggi ketika kebutuhan mereka diyakinkan akan diurus oleh para 
pemimpin mereka dalam organisasi. 

Dalam hal ini pemimpin dapat memainkan peran penting dalam pengembangan 
keterlibatan dengan cara memproyeksikan cita-cita dan karakteristik yang terkait dengan 
faktor pendorong keterlibatan, seperti kesiapan untuk memberikan dukungan, dan 
kemampuan memberikan visi kepada karyawan. Hal ini agar karyawan dapat bersama-
sama melampaui tujuan jangka pendek mereka, dan menatap tujuan jangka panjang 
organisasi.  

Merujuk pada dimensi yang lain, Collins (dalam Oliver, 2012) berpendapat bahwa 
kepemimpinan transformasional tidak selalu merupakan sinonim untuk kepemimpinan 
yang baik. Disebutkan bahwa pemimpin yang efektif tidak harus mereka yang bergaya 
transformasional. Disebutkan bahwa masih terdapat peluang untuk gaya kepemimpinan 
lain sebagai alternatif, yaitu: kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional 
disebutkan dapat berperan membentuk konstruksi keterlibatan karyawan, kepuasan 
kerja, produktivitas dan tingkat komitmen. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan 
kajian lebih lanjut. 

Pada temuan yang lain, Akanji et al (2018) menyatakan perlunya untuk menyisipkan 
nilai-nilai budaya, sehubungan dengan gaya kepeimpinan. Hal ini diperlukan untuk dapat 
mempromosikan lingkungan yang diharapkan dapat mendorong keterlibatan kerja yang 
positif, serta mampu mengelola setiap konflik. Pada sisi lain, organisasi perlu 
mengembangkan praktik kepemimpinan yang mampu mengelola kerangka kerja yang 
diyakini dapat memberikan solusi bagi organisasi. 

 

 

4. Kesimpulan 
Globalisasi telah menghadirkan iklim kerja yang kompetitif. Dalam lingkungan kerja 

yang demikian, organisasi perlu untuk terus bergerak, sehingga para pemimpinnya tidak 
sekedar berusaha untuk memotivasi karyawan mereka, namun juga mampu menciptakan 
lingkungan yang mendorong keterlibatan karyawannya. Artikel ini menunjukkan bahwa 
kepemimpinan diyakini memiliki peran penting bagi keterlibatan karyawan. Dalam hal ini 
dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki potensi yang 
lebih besar, untuk dapat meningkatkan keterlibat karyawan bagi usaha pencapaian tujuan 
perusahaan. Kepemimpinan transformasional dapat dinyatakan sebagai gaya 
kepemimpinan yang lebih optimal untuk dapat digunakan dalam menumbuhkan 
keterlibatan antar karyawan.  

Mengetahui cara mengelola bakat untuk meningkatkan keterlibatan adalah 
keterampilan yang didorong oleh para pemimpin yang ada pada semua tingkatan. 
Mengetahui cara meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan adalah keterampilan 
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manajemen bakat yang penting untuk mencegah agar tenaga kerja dapat bekerja dengan 
baik. Dalam hal ini pemimpin transformasional dinyatakan dapat menampilkan perilaku, 
seperti halnya dukungan manajemen, yang menampilkan visi sehubungan dengan 
peningkatan keterlibatan karyawan. Bhatnagar (dalam Batista, et al, 2009) menemukan 
bahwa dukungan manajemen adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan keterlibatan karyawan. Hal ini merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh 
pemimpin transformasional. 

Karyawan yang terlibat, dinyatakan akan memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi 
terhadap organisasi, niatan yang lebih rendah untuk berpindah, dan tingkat kepuasan 
yang lebih tinggi. Elemen-elemen tersebut adalah keterlibatan, kemauan dan 
kemampuan untuk berkontribusi bagi kesuksesan organisasi. Karyawan yang terlibat, 
akan menjadi percaya bahwa mereka dapat memberi dampak bagi organisasi, memiliki 
produktivitas yang lebih tinggi, dan tingkat retensi yang lebih tinggi. Hal ini menyiratkan 
bahwa organisasi perlu untuk berinvestasi terhadap karyawan secara berkelanjutan. 
Pemimpin yang menunjukkan karakteristik yang sama dengan pemimpin 
transformasional, diyakini akan mampu menciptakan lingkungan yang mendorong 
karyawan untuk bersedia terlibat. Pada sisi lain, keterlibatan karyawan yang terus 
meningkat, juga dinyatakan akan dapat menggambarkan karakteristik dari pemimpin 
transformasional.  
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