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KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  
DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INSTITUSI  

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERGURUAN TINGGI 
Oleh Dr. Gede Sandiasa, S.Sos., M.Si.2 

 
Abstrak: Pola pembentukan sistem akademik yang transfaran, kreatif, inovatif, dan memenuhi legalitas, serta 
dapat meningkatkan fungsi layanan publik, yang  cepat, responship, dan terjangkau, menjadi tantangan besar 
dalam pengelolaan perguruan tinggi.  Pemimpin adalah tokoh sentral yang dapat berpengaruh besar dalam 
pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga perguruan tinggi. Model dan gaya kepemimpinan yang 
diberlakukan harus sesuai dengan perkembangan zaman, regulasi yang ada, dan tuntutan kebutuhan masyarakat. 
Model kepemimpinan yang dapat memenuhi pencapaian kinerja perguruan tinggi yang mampu bersaing dan dapat 
melakukan transformasi secara cepat adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional 
adalah pemimpin yang telah membekali diri dengan kemapanan pada  kompetensi spiritual (SQ), emosional (EQ), 
intelektual (IQ), dan fisik (PQ), yang dapat melakukan transformasi diri, dan juga memberi pengaruh pada 
bawahan, kempemimpinan lain dan lingkungan sekitar untuk melakukan transformasi, untuk dapat memenuhi 
kebutuhan lembaga dan kepentingan persaingan di dunia global. Untuk itu pemimpin transformasional dapat 
melaksanakan peran, yaitu: menginspirasi bawahan,  memberdayakan, membangun daya kreatif, menciptakan 
psikologi positif, dan membentuk perilaku etis.  
 
Kata kunci:  Kepemimpinan, transformasional, strategi  kepemimpinan, dan kualitas perguruan tinggi. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip sistem terbuka, dalam 

pengembangan budaya akademik dan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran. Selanjutnya 

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, 

responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan  

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mewujudkan keterjangkauan dan 

pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan 

dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan 

penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan  UU RI 

No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

Untuk membawa keinginan memenuhi regulasi dan peraturan yang mengatur 

perguruan tinggi, maka kepentingan untuk memiliki kepemimpinan yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan masa depan, serta didukung secara kompak oleh bawahan 

adalah menjadikan skala prioritas perguruan tinggi. Kepemimpinan menjadi hal yang menarik 
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dan perlu terus didiskusikan, sebab kepemimpinan sebagai hal yang paling menentukan dalam 

organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik organisasi dapat menentukan tujuan dengan 

tepat, mengorganisasi setiap pekerjaan, mangatur dan memberdayakan sumberdaya yang 

tersedia dengan tepat, dengan demikian pengembangan tugas-tugas kepemimpinan menjadi 

penting, agar organisasi dapat melakukan tindakan responsip, terhadap berbagai tuntutan 

organisasi, maupun menghadapi tekanan kompetitif dan arus globalisasi di masa mendatang. 

Sebab perlu diingat bahwa lingkungan bisnis sangat kompetitif, mengalami perubahan yang 

cepat, memerlukan pengambilan risiko, dan melibatkan keseimbangan hati-hati dari tujuan 

organisasi dan individu (Allen et al., 2016). 

Kebutuhan dan permintaan yang signifikan untuk perubahan organisasi dan inovasi 

telah meningkat oleh tantangan desentralisasi, globalisasi, dan harapan masyarakat yang 

meningkat (Kim dan Yoon, 2015). Selanjutnya Kemampuan untuk melakukan kerjasama 

dengan berbagai pihak, guna dapat meningkatkan kapasitas organisasi memperbaiki tugas 

kepemimpinan dasar yang diperlukan untuk kerja kolektif: menetapkan arahan, menciptakan 

keselarasan, dan mempertahankan komitmen, ―leadership development is thus defined as “the 

expansion of the organization’s capacity to enact the basic leadership tasks needed for 

collective work: setting direction, creating alignment, and maintaining commitment” ((van Velsor 

and McCauley, 2004 dalam Morse and Buss, 2008).  

Dengan meminjam pendapat Herbold (dalam Hartanto, 2007) bahwa perusahaan atau 

lembaga sering terjebak pada asumsi keberhasilan masa lampau. Hal ini dapat dianalogikan, 

bahwa kelembagaan perguruan tinggipun, sering terjebak dengan persoalan tersebut 

menjadikan dirinya lupa untuk melakukan transformasi. Menurut Herbold  ada Sembilan hal 

yang perlu diwaspadai, yaitu (1) kelalaian (neglect), kencenderungan untuk melakukan 

kegiatan, pada model yang berhasil di masa lampau; (2) kebanggaan (pride), mempertahankan 

keberhasilan produk masa lampau dengan tanpa menyadari bahwa produk tersebut sudah 

usang; (3) kebosanan (boredom),  pola-pola keberhasilan masa lampau, yang dipertahankan 

tanpa disadari telah membuat para user menjadi bosan; (4) kmpleksitas (complexity), respon 

yang bersifat pragmental terhadap berbagai kebutuhan user yang bervariasi, dan berubah-

rubah, menyebabkan manajemen menjadi tidak peka, terhadap kebutuhan user untuk 
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mendapatkan pelayanan yang cepat,  mudah, sederhana dan menyenangkan; (5) 

penggelembungan (bloat) merasa sudah bekerja dengan baik, dan menjadi kurang peka, 

lamban merespon kebutuhan para pelanggan, berakibat pada manajemen bersifat konservatif,  

dan kurang responsif terhadap kebutuhan pelanggan; (6) mediokritas (mediocrity), budaya asal 

jadi, terlalu cepat puas, toleran terhadap hasil kerja yang buruk, kurang memperhatikan dan 

tidak memberi peluang pada pekerja yang baik untuk berprestasi; (7) kelumpuhan mental 

(lethargy), manajemen dan seluruh anggota organisasi terjebak pada budaya kenyamanan atas 

keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dengan mudah, lalu enggan mengadakan perubahan 

dan berinovasi, serta melupakan bahwa organisasi berhadapan dengan berbagai pesaing; (8) 

terlalu hati-hati (timidy) sebagai tindakan manajemen dalam menghadapi berbagai 

permasalahan dan kompetiter, yang dapat secara perlahan-lahan dan pasti menggerogoti 

kemampuan dan keberhasilan yang telah dicapai; dan (9) kebingungan (confusion) yang 

dihadapi manajemen dan anggota akibat terlena dengan keberhasilan masa lampau, sehingga 

mereka tidak menciptakan pola-pola komunikasi yang efektif, melupakan tata krama dan aturan, 

menjadikan kekacauan dan pola komunikasi yang tidak jelas, ketika menghadapi berbagai 

persoalan. 

Dengan demikian peran pemimpin untuk mengarahkan dan memberi desain pada 

organisasi,  agar dapat menghindari ke sembilan persoalan di atas. Pemimpin dapat mengambil 

peran sebagai pelayan bagi organisasi dalam tiga dimensi utama, yaitu  pemberdayaan, 

penatagunaan, dan pertanggungjawaban membentuk sisi tindakan yang berorientasi pada 

pemimpin (Sousa dan Dierendonck, 2017). Perkembangan termutakhir dalam model 

kepemimpinan adalah kepemimpinan tranformasional. 

Kepemimpinan transformasional, menekankan pada pemimpin yang mampu 

mentransformasikan dirinya, dan selanjutnya mempengaruhi serta mentranformasikan orang di 

sekitarnya. Seorang Pemimpin memiliki kharisma dari dalam dirinya dan mempengaruhi orang 

lain. Menurut Nggili, bahwa gaya pemimpin tranformasional meliputi dua tahap, yaitu perubahan 

dari diri sang pemimpin sebagai tahap pertama, yang meliputi perubahan menyangkut 

kompetensi spiritual (SQ), emosional (EQ), intelektual (IQ), dan fisik (PQ) serta peningkatan 

kemampuan pada keempat kompetensi tersebut berlandaskan pada karakter Sang pemimpin. 
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Dan sebagai tahap kedua adalah tahap perubahan pada lingkungan sekitar, sehingga memberi 

pengaruh positif bagi lingkungan sekitar untuk berdaya dan berkembang (Nggili, 2006). Dengan 

demikian seorang pemimpin tranformasional harus mampu mempengaruhi lingkungan sekitar 

secara positif, dapat mendorong bawahan untuk dapat melihat potensi besar dirinya, sehingga 

mampu menunjang peningkatan kualitas dan prestasi kerja lembaga atau organisasi yang 

dipimpinnya. 

 

Diskusi Teori Dan Temuan Pendahuluan 

        1.  Pemahaman dan Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Perubahan transformasional dalam teknologi dan komunikasi, dengan alasan bahwa 

manajemen publik perlu mengejar ketertinggalan, tidak dengan penyesuaian kecil di sana-sini 

tapi dengan pergeseran paradigma bagaimana melihat apa yang harus dilakukan. Pertanyaan 

besarnya adalah bagaimana melakukannya hari ini bukan bagaimana memodifikasi apa yang 

telah dilakukan. Ini adalah citra wirausahawan, menyelesaikan sesuatu dan menjelaskannya 

kemudian, dengan fokus pada hasil. Gingrich berbicara tentang perubahan budaya, dengan 

meninggalkan budaya birokratis dan menciptakan organisasi yang memenuhi kebutuhan dunia 

saat ini. Dalam keadaan ini kepemimpinan yang tranformasional.  

Kepemimpinan transformasional tidak mengurangi model transaksional, melainkan 

membangunnya, memperluas pengaruh pemimpin terhadap usaha dan kinerja. Dengan  

menanggapi kepentingan pengikutnya dengan penghargaan atau tongkat kepemimpinan, para 

pemimpin transformasional membangkitkan kesadaran individu yang tinggi terhadap isu-isu 

kunci, kepada kelompok dan organisasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan pengikut, dan 

secara bertahap memindahkan mereka dari Keprihatinan terhadap eksistensi terhadap 

perhatian pada pencapaian, pertumbuhan, dan pembangunan. Intinya, kepemimpinan 

transformasional mengambil konsep yang lebih intim, pribadi, dan individual untuk mengubah 

kepemimpinan dan menyesuaikannya dengan isu agregat dari organisasi yang ditulis besar 

(Morse et al., 2007). 

Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan secara ringkas, sebagai suatu 

cara untuk memengaruhi orang lain sedemikian, sehingga mereka mau dan rela memunculkan 
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kebajikan dan kapabilitas terbaik di dalam proses penciptaan nilai (Hartanto, 2009). Dengan 

demikian diharapkan bawahan yang dipimpin oleh pemimpin ini, dengan sukarela akan 

menciptakan nilai, yang membuat mereka dapat bekerja dengan gairah dengan semangat kerja 

yang tinggi secara berkelanjutan. Model kepemimpinan ini juga mendorong setiap bawahan 

untuk menjadi pemimpin dilingkungannya, atau pada bidang yang mereka kerjakan. Seorang 

pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk dan menciptakan 

pemimpin-pemimpin baru di sekitarnya. Penciptaan nilai atas kesadaran sendiri, menyangkut 

unsur inteligensi spiritual, emosional, dan sosial lainnya, yang dapat mendukung meningkatnya 

etos kerja organisasi, di mana menurut Hartanto, bahwa etos kerja adalah cerminan harga diri 

yang produktif. Terdapat lima faktor kepemimpinan transformasional, yakni: (1) pengaruh ideal 

(dikaitkan), (2) pengaruh ideal (perilaku), (3) motivasi inspirasional, (4) stimulasi intelektual, dan 

(5) pertimbangan individual (Saybani et al., 2015). 

 

2. Peran Kepemimpinan Transformasional  

Menurut Zacher dan  Johnson (2015), bahwa kepemimpinan transformasional 

perguruan tinggi melibatkan pemimpin yang memotivasi para pengikutnya (misalnya karyawan 

atau mahasiswa) dengan bertindak sebagai model peran positif (pengaruh ideal), 

mengomunikasikan visi masa depan yang menarik (motivasi inspirasional), mendorong 

pemikiran independen dan kreatif (stimulasi intelektual), dan menjadi perhatian dan pengasuhan 

(pertimbangan individual).  

Menurut Banks (2008), secara konvensional, para pemimpin berperan untuk 

menunjukkan jalan, serta tempatnya di garda depan, membimbing dan mengarahkan, 

berinovasi, dan memiliki visi untuk perubahan dan merealisasikannya menjadi kenyataan. 

Pengikut atau bawahan di sisi lain secara konvensional mengikuti pemimpin dari belakang, 

mematuhi dan melaporkan, menerapkan inovasi dan menerima visi pemimpin untuk perubahan. 

Dan menurut Collinson 2012 ―….most leadership scholarship thus tends to assume that 

visionary leadership is powerful, exciting and necessary, eith leaders acting as a force for good 

whose efforts almost invariably produce positive outcomes‖ (Tourish, 2013). Berikut adalah 

peran pemimpin transformasional di Perguruan Tinggi. 
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a) Menginspirasi bawahan, menempatkan penekanan pada kebutuhan orang lain, berperan 

sebagai teladan yang inspirasional, menanamkan rasa bangga dan optimisme, dan 

menekankan komitmen, keselarasan seputar tujuan bersama, standar etika dan moral 

yang tinggi, dan rasa hormat dan kepercayaan. Akibatnya, pemimpin semacam itu 

dikagumi, dihormati, dipercaya, dan dipandang sebagai panutan oleh para pengikut 

mereka. Komponen perilaku kedua adalah motivasi inspirasional. Pemimpin tersebut 

mengartikulasikan visi organisasi, menunjukkan komitmen yang tulus dan penuh semangat 

terhadap visi dan tujuan terkait tersebut, dan secara jelas mengkomunikasikan harapan 

(Allen, et al., 2016).  

b) Memberdayakan dan mengilhami pengikut untuk berbagi visi kolektif dan organisasi, 

mendorong perilaku seperti intelektualisme, inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko, 

dan pengembangan dan keberhasilan pengikut merupakan hasil yang penting. Pemimpin 

transformasional berperan sebagai peran. Model, memobilisasi komitmen, dan 

menggunakan motivasi, dorongan, inspirasi, dan pengaruh karismatik untuk 

mengembangkan pengikut dan organisasi (Allen, et al., 2016). 

c) Membangun daya kreatif dalam kerja ―work-related creativity.‖ Dalam konteks kerja, 

kreativitas telah didefinisikan secara luas sebagai pengembangan gagasan, produk, 

praktik, layanan, atau prosedur baru dan potensial. Seorang pemimpin transformasional 

mendorong kreativitas, inovasi, pengambilan risiko, dan kemauan untuk meninggalkan 

sistem yang tidak efisien, dan pengikut didorong untuk mempertanyakan asumsi, 

pendekatan isu dengan cara baru, dan memecahkan masalah secara kreatif ((Allen, et al., 

2016). 

d) Menciptakan psikologi positif modal psikologis sangat penting untuk motivasi, fungsi 

kognitif, berjuang untuk kesuksesan, dan kinerja, dan ini mencakup empat konstruksi yang 

mudah dibentuk dan dapat dikelola: harapan, optimisme, ketahanan, dan efisiensi diri 

sendiri. Meningkatkan modal psikologis, organisasi dapat mengembangkan kemampuan 

mereka untuk mengatasi kesulitan dan krisis. Perguruan Tinggi, seperti organisasi lain, 

menghadapi kesulitan, reformasi, peningkatan standar, dan akuntabilitas, yang memberi 

tekanan pada pendidik (Kalman dan  Summak, 2017). Tantangan kehidupan profesional 
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dosen dapat menyebabkan merasa stres, pesimisme, dan kurangnya motivasi yang pada 

gilirannya dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka secara negatif. Modal 

psikologis, dengan demikian, dapat membantu organisasi perguruan tinggi untuk 

mengatasi kesulitan dan merevitalisasi sumber daya bathin pendidik melalui program 

pelatihan berbasis psikologi positif.  

e) Membentuk Perilaku Etis, kontribusi uniknya untuk menumbuhkan perilaku etis, 

kepemimpinan etis berhubungan positif dengan suara moral, dan efisiensi moral 

memediasi hubungan, yang penting, karena hubungan antara kepemimpinan etis dan 

efisiensi moral bergantung pada kongruensi nilai pengikut pemimpin, hubungan yang 

dimediasi hanya efektif di bawah konglomerasi pengikut pemimpin yang tinggi. 

Demonstrasi tindakan normatif yang sesuai melalui tindakan pribadi dan hubungan 

interpersonal, dan promosi perilaku semacam itu kepada pengikut melalui komunikasi dua 

arah, penguatan, dan pengambilan keputusan' '(Brown dalam Lee et al., 2017). 

1. Meningkatnya permintaan akan keputusan dan tindakan etis yang diberlakukan pada 

semua tingkat anggota organisasi, bahwa kepemimpinan etis dapat memainkan peran 

penting dalam memotivasi karyawan untuk terlibat dalam perilaku suara moral 

mengenai masalah etika 

2. Efisiensi moral bertindak sebagai mekanisme kognitif yang penting dalam suara moral, 

menunjukkan target proksimal yang lebih mengarah pada perilaku moral yang dapat 

dipromosikan oleh pelatihan kepemimpinan etis. Pelatihan semacam itu, upaya utama 

dapat berkonsentrasi pada cara untuk meningkatkan kepercayaan karyawan tentang 

perilaku etis 

3. Kepemimpinan etis menjadi lebih menonjol dan lebih efektif bagi karyawan yang 

nilainya konsisten dengan pendapat para pemimpin mereka. Untuk memfasilitasi 

keputusan dan tindakan moral pengikut, organisasi perlu memperhatikan tidak hanya 

pada etika pemimpin tetapi juga menghargai keselarasan antara pemimpin dan 

pengikut. Konsep kreativitas menuntut perhatian pemimpin untuk menciptakan iklim di 

tempat kerja yang mengakui kreativitas karyawan (Kim dan Yoon, 2015). Ini mungkin 
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merupakan usaha yang berharga bagi seorang pemimpin untuk sering memeriksa 

sejauh mana para pengikut memahami dan menerima nilai dan cita-citanya. 

 

3.  Strategi Pemimpinan di  Perguruan Tinggi 

Kepemimpinan tidak hanya membutuhkan sekumpulan tutorial tapi juga pemahaman 

tentang kepribadian, sikap pribadi, dan pembelajaran pengalaman reflektif (Rughani, 2015). 

Menurut Li (2013), untuk dapat menjadi pemimpin  yang baik dan diidamkan oleh semua orang, 

baik intern organisasi maupun ekstern, maka pemimpin harus melakukan 4 (empat) hal, yaitu: 

(1) learn, pemimpin harus bersifat terbuka, dan mau belajar pada bawahan, para pemimpin 

sebelumnya maupun dengan pihak luar organisasi; (2) dialog, komunikasi baik internal maupun 

eksternal, menciptakan model komunikasi setara; (3) support, selalu menunjukkan keinginan 

untuk mendukung dan membantu setiap orang, baik dalam organisasi maupun di luar 

organisasi, dan (4) innovate, mendorong dan mengembangkan daya inovasi organisasi maupun 

di luar organisasi. Dengan menerapkan keempat strategi permulaan ini, akan menciptakan iklim 

organisasi yang bersifat terbuka, mendorong rasa keingintahuan semua pihak untuk belajar dan 

saling melengkapi, untuk menciptakan trust dan daya dukung yang tinggi pada organisasi. Tidak 

kalah pentingnya dalam pengelolaan perguruan tinggi, sebagai pusat keilmuan tertinggi, harus 

mampu menciptakan keterbukaan akademik, penuh tanggjawab dan mampu mendorong daya 

kreatif dan inovasi, guna menemukan dan mencari solusi setiap persoalan dan mengatasi 

berbagai persaingan yang ada. Dengan demikian, penulis menyampaikan berbagai strategi 

yang dapat diambil, oleh kepemimpinan perguruan tinggi, sekarang dan di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut. 

a) Kerjasama antar Lembaga dengan Pihak Eksternal 

Kepemimpinan transformasional berfokus pada pengikut yang menginspirasi untuk 

bekerja menuju tujuan bersama, dengan menggunakan persuasi dan mempromosikan 

pengaruh individual dalam memotivasi dengan kharisma untuk mencapai tujuan bersama (Allen, 

et al., 2016). Kemampuan untuk melakukan kerjasama ini, sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kapasitas dan daya dukung organisasi, dalam menghadapi berbagai persoalan 

dan regulasi yang ada. 
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van Velsor dan McCauley mengamati bahwa "semakin sulit bagi  pemimpin formal 

untuk memberlakukan kepemimpinan secara efektif sendirian."  Lebih jauh lagi, tantangan hari 

ini seringkali terlalu rumit bagi para pemimpin individu untuk sepenuhnya memahami sendiri. 

Arti bersama harus diciptakan di tengah kekacauan dan ketidakpastian. Individu, kelompok, dan 

organisasi harus bekerja sama untuk mengeksplorasi, mengatur dan mengatur ulang arahan, 

menciptakan keselarasan, dan mempertahankan komitmen). Dengan demikian, pengembangan 

kepemimpinan melampaui kemampuan individu untuk mengembangkan koneksi "antara 

individu, bersifat kolektif, dapat membangun kerjasama antara organisasi, konstituen utama dan 

pemangku kepentingan di lingkungannya. Dengan demikian  berarti mengembangkan kapasitas 

individu dan kolektif untuk menciptakan makna bersama, guna secara efektif terlibat dalam 

pekerjaan yang saling tergantung bersifat lintas batas, dan untuk memberlakukan tugas 

kepemimpinan dengan cara yang lebih inklusif. ―networks of organizations that serve public 

purposes, to enact “leadership tasks needed for collective work‖ (van Velsor dan McCauley,  

dalam Morse dan Buss, 2008).   

b) Pembentukan dan Pemupukan Budaya Akademik di Perguruan Tinggi 

Gaya kepemimpinan transformasional secara positif memperkirakan keterlibatan 

dalam perubahan dan gaya kepemimpinan transaksional secara negatif meramalkan 

keterlibatan dalam perubahan. Pemimpin transformasional membantu para bawahan dengan 

memberikan visi yang jelas bagi semua orang untuk diikuti, menjadi teladan dalam perilaku, 

menciptakan tujuan kelompok, memberikan dukungan individual dan stimulasi intelektual 

kepada pengikut, dan mengharapkan pengikut untuk tampil di tingkat lebih tinggi,  lebih 

cenderung terlibat dalam aktivitas proaktif, bekerja keras untuk mengubah budaya organisasi 

dan menerapkan gagasan baru serta  mengakui perlunya perubahan, menciptakan visi baru, 

dan kemudian melembagakan perubahan tersebut (Lamm et al., 2015). 

c) Pelaksanaan Transfaransi Akademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  

Open Leadership menjadi pilihan yang memahami bahwa bertindak demi kepentingan 

organisasi, berarti juga bertindak demi kepentingan diri sendiri, mengutamakan win-win solution, 

cepat menyadari bahwa mereka mempunyai kekurangan dan dapat berkolaborasi dengan 

orang lain untuk dapat menutupi kekurangan mereka  (Li, 2013). Kepemimpinan terbuka 



Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.13-26). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8) 

 

22 

didefinisikan “having the confidence and humility to give up the need to be in control while 

inspiring commitment from people to accomplish goals.”  Adalah pemimpin yang memiliki 

kepercayaan diri dan rendah hati, serta dapat menginspirasi komitmen setiap orang untuk dapat 

mencapai tujuan. Hasil penelitian menujukkan bahwa paling menonjol bagi para pemimpin 

dalam posisi hierarkis tinggi, kebajikan moral, kerendahan hati tampaknya memperkuat dampak 

kepemimpinan mereka yang berorientasi pada tindakan (Sousa  dan Dierendonck, 2017).  

Terdapat lima hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) menghormati bahwa pelanggan 

Anda dan karyawan memiliki kekuatan; (2) bersama untuk membangun kepercayaan,  “any 

successful relationship is trust‖; 3) kuriositas keamanan dan humilitas, pola kerjasama saling 

berbagi. Perkembangan alami rasa ingin tahu adalah kerendahan hati, yang memberi integritas 

intelektual untuk mengakui bahwa seseorang masih harus banyak belajar, dan juga mengakui 

saat melakukan kesalahan; dan (4) penyelenggaraan akuntabilitas terbuka, selalu membuka diri 

terhadap kritik dan saran, jika terjadi kesalahan, akibat tindakan pemimpin, segera minta maaf 

dan temukan cara mengatasi masalah, sebaliknya buat lingkungan kita mengerti, tentang apa 

yang dinginkan dan tidak diinginkan dari orang lain pada kelembagaan kita; (5) maafkan 

kegagalan, konsekuensi untuk akuntabilitas adalah pengampunan, kegagalan bukanlah sesuatu 

yang harus ditolak, dan tidak dimaafkan, akan tetapi yang terpenting adalah untuk dipahami dan 

diperbaiki (Li, 2013).  

d) Penguatan “Governance collaboration” antar Penyelenggara dan Pengelola 

Perguruan Tinggi 

“Collaboration,” “collaborative governance,” and “collaborative public management” 

have become central to the language of public administration” (Morse, dalam Morse dan Buss, 

2008). Gerard dan Bingham (2006) mendefinisikan manajemen publik kolaboratif adalah 

merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan operasional dalam 

pengaturan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan atau 

dipecahkan dengan mudah oleh satu organisasi. Kolaborasi berarti bekerja sama, bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama, melintasi batas-batas dalam hubungan multi sektor, di mana 

kerjasama didasarkan pada nilai timbal balik.  Sedangkan konsep governance menurut Agranoff 
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dan McGuire (2003) menjelaskan  ―governance as involving multiple organizations and 

connections that are necessary to carry out public purposes’  (Morse dan Buss, 2008). 

Tumbuh dari pemahaman tata kelola yang luas ini adalah himbauan  untuk 

menjalankan tata kelola perguruan tinggi kolaboratif, atau lebih tepatnya pengakuan bahwa tata 

kelola yang efektif adalah hasil kolaborasi. Kolaborasi mencakup berbagai cara organisasi 

publik bekerja melintasi batas-batas organisasi, yurisdiksi, dan sektoral selalu menjadi bagian 

dari pengelolaan dan tata kelola publik, namun penekanan baru-baru ini pada tata kelola 

kolaboratif dan pengelolaan publik kolaboratif mengakui bahwa frekuensi upaya-upaya inter-

organisasional tersebut telah meningkat secara dramatis dan kemungkinan akan terus 

meningkat 

e) Menciptakan dan Peningkatan Daya Saing Lulusan Perguruan Tinggi 

Dari perspektif berbasis sumber daya, disarankan agar organisasi dapat memperoleh 

keunggulan kompetitif melalui kombinasi sumber daya mereka yang unik, dengan orang-orang 

sebagai aset terpenting. Menyelaraskan perilaku bawahan dengan tuntutan pasar yang makin 

kompetitif menjadi sangat penting saat ini, untuk mempertahankan pelanggan disarankan agar 

memiliki dan memperbaiki internal marketing dan internal branding (Sujchaphong et al., 2015). 

Kedua hal ini diwujudkan melalui dua pendekatan inside out approach meliputi: (1) manajemen 

berbasis sumber daya; (2) mengomunikasikan nilai branding kepada karyawan, agar mereka 

dapat memahami nilai-nilai yang mengarah pada tindakan dan perilaku yang sesuai, (3) 

memperkuat budaya berbasis nilai yang sama, biasanya melekat pada beberapa bentuk misi 

dan visi lembaga. Dan outside out approach,  yang meliputi: (1) manajemen berbasis 

pelanggan, (2) mengomunikasikan janji branding pelanggan dan sikap serta perilaku yang 

diharapkan dari karyawan, (3) melatih dan memotivasi karyawan sehingga dapat secara efektif 

untuk memberikan kepuasan pelanggan, dan (4) memfokuskan perhatian staf pada kegiatan 

internal yang perlu diubah untuk meningkatkan kinerja pasar. 

 

4   Kualitas dan Kinerja Perguruan Tinggi  

Menciptakan daya kemampuan dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Di era 

akuntabilitas terbuka, para pemimpin dunia pendidikan diharapkan dapat meningkatkan prestasi 
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dan membuat pertumbuhan akademis yang substansial, yang memiliki visi, tujuan, struktur, dan 

kesatuan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan para pemimpin untuk memperbaiki kurikulum, 

pengajaran, dan pencapaian tujuan pembelajaran (Quin et al., 2015).  

Selanjutnya pemimpin diharapkan dapat mendorong kemampuan bersaing adalah 

pemimpin yang dapat meningkatkan kualitas kinerja perguruan tinggi. Kualitas kerja dapat 

dicapai apabila didukung oleh etos kerja yang tinggi dari segenap civitas akademik, sebagai 

penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Sumber daya yang memiliki etos kerja yang tinggi, 

mereka tidak melihat dan menilai dari hasil kerja atau seberapa banyak imbalan yang 

didapatkan dari sebuah pekerjaan, akan tetapi menurut Hartanto, adalah kebermaknaan kerja 

atau kinerja yang paling menentukan rasa keberhasilannya. Kebermaknaan kerja dan usaha 

perlu dicari dan ditemukan, yaitu: (1) di dalam kerja dan usaha itu sendiri; (2) dari kesadaran 

bahwa dia ikut berkontribusi; dan (3) dari kesadaran akan eksensialitas kontribusinya dalam 

proses penciptaan nilai (Hartanto,  2009). 

Ada lima (5) faktor penyebab yang diperhatikan dalam meningkatkan kinerja, menurut 

kepemimpinan Satwika (Alok, 2017), yaitu: (1)  adhiṣ-ṭhāna mengacu pada asumsi-asumsi 

yang mendasari tindakan  bahwa sebelum melakukan tindakan harus membuat beberapa 

asumsi mendasar mengenai berbagai aspek tindakan seperti garis waktu, kualitas proses dan 

hasil yang diharapkan, tingkat kerjasama, sifat manusia, dan kemampuan sumber daya yang 

diharapkan; (2)  karaṇa adalah mengacu pada instrumen atau sarana yang dipilih untuk 

melakukan suatu tindakan. Ini termasuk alat, teknik, metode, kebijakan, dan praktik yang 

diadopsi. Diadopsi berarti menentukan batas apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan 

sehubungan dengan tindakan yang dimaksud; (3) ceṣṭā adalah mengacu pada cara di mana 

cara yang diadopsi digunakan. Ini adalah arus terkoordinasi dari ceṣṭā atau usaha yang muncul 

sebagai tindakan purposif; (4) kartā adalah dapat merujuk kepada orang yang menggunakan 

asumsi, sarana, dan usaha yang relevan untuk melakukan tindakan purposif, fokus pada 

sumber daya yang memiliki keterampilan, keahlian, dan atribut orang lain yang relevan dapat 

berkontribusi pada cara asumsi, sarana, dan usaha digunakan untuk tindakan;  dan  daiva 

adalah mengacu pada efek bertahan dari tindakan masa lalu yang relevan yang dapat 

meningkatkan atau mengurangi keefektifan usaha sekarang, daiva dianggap sebagai faktor 



Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.13-26). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8) 

 

25 

kausal integral untuk tindakan apapun dan dapat memengaruhi efisiensi usaha,  diketahui 

mampu menghasilkan tiga macam pengalaman untuk mengetahui: kepuasan, ketidakpuasan, 

dan ketidakpedulian (Saraswati,  dalam Alok, 2017).  

 

Simpulan  

Kepemimpinan transformasional menjadi model kepemimpinan yang sesuai dan harus 

dipilih dalam  perkembangan saat ini, sehingga lembaga perguruan tinggi dapat melakukan 

transformasi di segala bidang,  baik sumber daya manusia, sarana pendukung dan tata kelola 

perguruan tinggi, dalam rangka mengimbangi tuntutan regulasi dan kebutuhan masyarakat. 

Pemimpin transformasional mampu mempengaruhi lingkungan sekitar secara positif, dapat 

mendorong bawahan untuk mampu kreatif dan inovatif melakukan perubahan, secara mudah, 

cepat dan berkualitas, serta bertransformasi untuk menjadi pemimpin di masa depan. 

Kepemimpinan transformasional di perguruan tinggi dapat mendorong upaya 

pengembangan melalui beberapa strategi, yaitu: membangun kerjasama antar lembaga, 

pembentukan budaya kerja, transparansi akademik dan pengelolaan lembaga, membangunan 

kolabosasi dalam pengelolaan lembaga, serta menciptakan dan peningkatan daya saing. 

Perlu diupayakan dan mendorong model pengelolaan lembaga yang dapat melibatkan 

semua pihak, secara sukarela dan dapat berkontrbusi secara adil bagi lembaga dan perbaikan 

kualitas layanan lembaga, melalui model kepemimpinan transformasional. 
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