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Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
 Tentang Hak Cipta

Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait 
sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar

Berbagai temuan membuktikan bahwa ternyata seseorang 
tidak hanya dapat mengandalkan keahlian teknis (hard skills) 
semata untuk bisa sukses dalam suatu bidang. Sebaliknya, 
keterampilan lunak (soft skills) juga memiliki peran yang tidak 
kalah kuatnya. ITB memahami pentingnya keseimbangan ini, 
dan berusaha memfasilitasi pengembangan keterampilan 
lunak para mahasiswanya--salah satunya dengan rangkaian 
program “Strategi Sukses di Kampus” (SSDK). Kepemimpinan 
(leadership) mahasiswa menjadi salah satu fokus program 
SSDK tersebut, yang mendasari tema buku ini.

Buku ini disusun dengan harapan agar ia dapat menjadi 
panduan dasar bagi para mahasiswa agar termotivasi lebih 
jauh untuk belajar dan mengasah langsung keterampilan 
mereka memimpin.  

Secara khusus tim penyusun hendak berterima kasih kepada 
Ronald, Taufan, Wulan dan Kang Arfi, yang telah banyak 
membantu dalam penyusunan buku ini.

Kami mohon maaf apabila di dalam buku ini terdapat 
kesalahan-kesalahan yang mungkin luput dari perhatian 
kami. Tidak lupa kami ucapkan, selamat membaca dan 
mengaplikasikannya!

Bandung, November 2009

Tim Penyusun
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Gerbang Ganesha

Ketika pertama kali menapak masuk gerbang Ganesha 
sebagai mahasiswa baru ITB, terbayang mimpi-
mimpi besar yang hendak diwujudkan. Mimpi untuk 

berkontribusi membangun bangsa ini, mimpi untuk menjadi 
orang hebat, menjadi pemimpin yang berbakti kepada Tuhan, 
bangsa dan almamater.

Kisah Arifin Panigoro 

“Pemimpin besar tidak serta-merta dilahirkan. 
Pengusaha, presiden, bahkan pemenang Nobel sekalipun, 
tidak akan langsung mendapatkan apa yang mereka 
miliki—mereka berusaha keras sepanjang hidupnya untuk 
mencapai cita-citanya. Kerbehasilan yang telah mereka capai 
bermula dari langkah-langkah kecil yang di kemudian hari 
menghasilkan lompatan besar.

Simaklah kisah salah satu alumni, Arifin Panigoro. Pengusaha 
terkemuka pemilik perusahaan migas nasional ini, dahulunya 
hanyalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 1973. Ia 
merintis perusahaannya setelah ia lulus, dengan pertam kali 
menjadi kontraktor instalasi listrik door-to-door. Setelah 
usahanya yang pertama cukup besar, Arifin merambah ke 
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usaha pemasangan pipa dengan mendirikan perusahaan 
yang sekarang dikenal dengan nama Medco (Meta Epsi 
Drilling Company). Keterbatasan fasilitas yang dimilikinya, 
membuat Medco hanya dapat memenangkan tender-tender 
kecil pemasangan pipa di tahun-tahun awal berdirinya. 

1981 merupakan tahun penting bagi Medco. Pada tahun 
tersebut, Arifin memberanikan diri mulai masuk proyek 
pemasangan pipa berskala besar. Beberapa strategi ia 
terapkan agar dapat memuluskan proyek tersebut, salah 
satunya mengambil rekanan perusahaan asing dalam 
pelaksanaan proyeknya. Sementara perusahaan asing 
tersebut juga mendapatkan kompensasi berupa nilai kontrak, 
Arifin meminta pembagian keuntungan bagi perusahaannya 
berupa peralatan pemasangan pipa dari perusahaan 
asing tersebut. Proyek tersebut pun terselesaikan dengan 
sukses, dan Medco berhasil memperoleh peralatan yang 
dibutuhkannya untuk proyek-proyek selanjutnya. Medco pun 
kemudian lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya 
dalam memperebutkan proyek–proyek berskala besar.

Suatu saat, Medco pernah mendapatkan tender mengebor 
sumur gas di Sumatera Selatan. Pada awalnya, Medco akan 
disandingkan dengan sebuah perusahaan Amerika dalam 
pelaksanaan proyek tersebut. Akan tetapi rencana tersebut 
gagal dan Medco harus menjalankan proyek tersebut sendiri. 
Tentu saja hal ini menjadi tantangan yang berat bagi Medco 
yang waktu itu tergolong masih merangkak sebagai sebuah 
perusahaan. 

Namun Arifin menjalani tantangan tersebut. Ia terbang 
ke Amerika untuk membeli peralatan pengeboran hanya 
bermodalkan ’bahasa Inggris Tarzan’ dan uang US$300.000. 
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Hasilnya, ia meneken kontrak yang sangat riskan: pihak penjual 
meminta peralatan yang bernilai US$ 4.000.000 dibayar 
dalam waktu dua minggu, atau uang muka US$300.000 yang 
telah Arifin berikan akan hangus. Medco terpaksa menerima 
syarat itu karena daya tawarnya lemah. 

Dengan beban pikiran yang berat, dan dana yang menipis, 
Arifin terbang pulang ke Indonesia. Ia pulang dengan pesawat 
ekonomi yang paling murah, sehingga harus berkali-kali 
transit di berbagai bandara. Begitu panjangnya perjalanan 
tersebut, ia pun langsung jatuh sakit setibanya di Indonesia. 
Beruntunglah di ambang batas perjanjian pembelian 
peralatan tersebut, Medco mendapat bantuan dana dari 
Pemerintah. Alat pengeboran yang dibutuhkan pun terbeli 
dan proyek pun kemudian bisa berjalan sesuai waktu yang 
ditentukan Pemerintah. 

Tahun 1990 merupakan tahun awal kemandirian Medco. 
Untuk pertama kalinya, Arifin dapat membeli sumur minyak 
di Tarakan, Kalimantan Timur, seharga US$ 13.000.000. 
Sumur itu mampu memproduksi minyak mentah sebanyak 
4.000 barrel per hari (bph). Lima tahun kemudian, Medco 
kembali membeli sebuah sumur minyak. Kali ini yang dibeli 
adalah sumur minyak tertua milik ExxonMobil, PT. Stanvac 
Indonesia. Sumur minyak tersebut dapat memproduksi 
minyak mentah sebanyak 80.000 bph. Inilah prestasi Arifin 
yang paling gemilang. Dengan pembelian sumur tersebut, 
PT. Stanvac tidak lagi dikuasai oleh asing, perusahaan 
minyak tertua di Indonesia itu telah dimiliki sepenuhnya oleh 
Medco. 

Di tahun berikutnya, Medco menggenjot produksinya. 
Hasilnya, satu sumur saja bisa menghasilkan 320 juta barel 
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minyak. Setelah cukup sukses di bidang perminyakan, Arifin 
dengan Medco-nya pun merambah ke sektor gas alam. Kini, 
Medco telah menjadi perusahaan migas nasional yang sangat 
berpengaruh.

Dari ITB Menuju Bangsa

Bercermin dari kisah Arifin Panigoro, pelajaran yang dapat 
ditarik adalah bahwa yang membawa suatu perusahaan dari 
tiada menjadi besar, bukanlah pertumbuhan modal kapital 
semata. Dibutuhkan kepemimpinan yang tangguh untuk 
menaklukkan tantangan-tantangan yang muncul di sepanjang 
perjalanannya. 

ITB telah menjadi inkubator bagi para pemimpin hebat bangsa 
ini. Sebut saja, Ir. Soekarno presiden pertama Indonesia, 
Aburizal Bakrie yang pernah menjadi pebisnis terkaya se-
Asia Tenggara, Hatta Rajasa, dan sederet nama lain yang 
menorehkan namanya dalam Indonesia. Sosok wanita 
alumni ITB tentunya juga tak kalah hebat. Kita mengenal 
Betti Alisjahbana, seorang alumni Teknik Arsitektur yang bisa 
sukses memimpin sebuah perusahaan IT.

Bukan tidak mungkin Anda juga akan menjadi pemimpin hebat 
di masa mendatang. Anda telah melalui berbagai tahapan 
hingga dapat tiba di Gerbang Ganesha. Anda, mahasiswa ITB, 
terpilih setelah menyisihkan beribu-ribu siswa lainnya lewat 
berbagai jalur tes. Karena itu lah terkadang mahasiswa ITB 
diberi sebutan ’putra–putri terbaik bangsa’. Anda dihargai 
sebagai putra-putri unggulan bangsa ini.
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Sebagai aset bangsa Indonesia, potensi yang terdapat di 
dalam diri Anda tidak boleh disia-siakan. Anda bisa melakukan 
banyak hal untuk menwujudkan mimpi Anda, dengan 
pembelajaran yang tepat. Untuk itulah masa kuliah selama 
berada di kampus ini harus dimanfaatkan untuk mengasah 
berbagai potensi yang terdapat di dalam diri Anda, termasuk 
kemampuan Anda untuk memimpin. 

Saat ini, semasa Anda masih menjadi mahasiswa, merupakan 
momen emas mengasah keterampilan Anda memimpin. Status 
Anda sebagai mahasiswa memberikan banyak kesempatan 
untuk mempelajari apapun. Masa pendidikan sarjana Anda 
akan menjadi suatu ’laboratorium pembelajaran’ untuk 
mengembangkan kemampuan teknis (hardskill), maupun 
kemampuan non-teknis (softskill) seperti kepemimpinan.

Dalam kegiatan ko-kurikuler, baik di unit kegiatan 
mahasiswa (UKM) maupun himpunan mahasiswa, Anda 
akan selalu dihadapkan pada kondisi yang membutuhkan 
kerjasama tim (team work) untuk dapat mencapai tujuan 
bersama. Namun jangan berpikir melatih softskill seperti 
halnya kepemimpinan, akan selalu membutuhkan wahana 
yang khusus. Bahkan kegiatan perkuliahan sehari-hari seperti 
mengerjakan tugas kelompok, presentasi kelompok, ataupun 
praktikum sekalipun dapat memberikan kesempatan bagi 
kita untuk mempraktikkan kerjasama tim dengan berperan 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota yang aktif. 

Organisasi kemahasiswaan manapun yang Anda pilih 
untuk berkiprah nantinya, tidak akan membedakan besar 
kesempatan yang bisa Anda dapatkan untuk berkembang. 
Terlibat dalam beberapa organisasi justru dapat memperkaya 
pengalaman kita. Raihlah pembelajaran sebanyak mungkin 
selama Anda masih bisa!
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Masa belajar Anda di kampus ini terlampau singkat 
dibandingkan dengan apa yang harus Anda hadapi 
setelahnya. Sebagai bibit unggul, Anda diharapkan untuk bisa 
memberikan lebih. Sungguh disayangkan apabila putra-putri 
unggulan Indonesia tidak bisa memimpin dan berkontribusi 
ketika harus terjun ke dunia nyata pascakampus, baik itu di 
tempat kerja, di masyarakat, maupun di pemerintahan. 

Kemampuan memimpin yang baik tidak akan dapat diperoleh 
dalam waktu singkat atau hanya dengan membaca buku teks 
tentang kepemimpinan. Proses pembelajaran kepemimpinan 
memerlukan banyak latihan dan pengalaman. Selain itu, 
proses belajar kepemimpinan perlu juga dilakukan secara 
bertahap. Anda tidak akan mulai belajar berorganisasi dengan 
menjadi ketuanya, ada jenjang yang harus Anda lewati untuk 
sampai ke sana. Maka laluilah berbagai tahapan itu dengan 
tekun dan selalu penuh rasa ingin tahu untuk belajar lebih 
banyak.

Perlu Anda ingat, melakukan kesalahan pada saat Anda 
sedang belajar merupakan hal wajar. Anda tidak akan dituntut 
untuk menjadi sempurna, tidak ada orang yang sempurna. 
Jadi, jangan pernah merasa takut ataupun malas mencoba 
untuk terjun ke dalam organisasi.

Kesalahan yang Anda lakukan saat memimpin sebagai 
mahasiswa dalam sebuah organisasi kemahasiswaan tidak 
akan berakibat terlalu fatal bila dibandingkan kesalahan yang 
dapat terjadi ketika Anda memimpin sebuah organisasi yang 
lebih besar di masa depan, di dunia nyata. Maka jadikanlah 
kampus sebagai tempat belajar, selamat menikmati dan 
jangan sia-siakan masa-masa belajar ini!
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Bab I 
Filosofi Kepemimpinan

Pada bab ini, kita akan terlebih dahulu menyamakan 
persepsi mengenai konsep kepemimpinan. Konsep 
kepemimpinan yang berkembang di masa kini, 

berbeda dengan kepemimpinan yang mungkin dikenal di 
masa feodalisme atau pun masa sebelum internet hadir. Kini 
kepemimpinan tidak hanya berkisar pada orang-orang yang 
berada di puncak organisasi saja, tetapi pada cakupan yang 
lebih luas. Kita juga akan mempelajari mengenai perbedaan 
mendasar seorang pemimpin dan seorang manajer, tipe–tipe 
pemimpin, dan mitos–mitos apa saja yang selama ini mungkin 
membatasi paham yang Anda miliki tentang kepemimpinan.

Arti Kepemimpinan 

Ketika Anda mendengar kata “kepemimpinan”, mungkin 
seketika itu pula Anda akan langsung teringat kepada 
pemimpin-pemimpin kelas dunia seperti Soekarno, 
Obama, John F. Kennedy, atau mungkin Mahatma Gandhi. 
Otak Anda secara otomatis akan menghubungkan kata 
“kepemimpinan” dengan sosok para pemimpin hebat ini 
begitu mendengarnya. 
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Soekarno, Obama, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, 
adalah figur-figur yang luar biasa. Mereka dianggap sebagai 
ikon kepemimpinan karena pengaruhnya yang luas secara 
nasional maupun internasional. Tidak dapat dipungkiri, 
seringkali kepemimpinan ditautkan dengan orang-orang yang 
memiliki pengaruh besar dalam skala yang besar. Karena itu, 
banyak pakar ilmu sosial yang menekankan pengaruh atau 
kekuasaan sebagai faktor utama kepemimpinan. 

Namun apabila diselidiki lebih jauh, untuk mendapatkan 
pengaruh yang mereka miliki, tokoh-tokoh tersebut di atas 
dapat menjadi pemimpin bukan dengan meminta masyarakat 
untuk tunduk dan patuh kepada mereka. Mereka juga tidak 
lantas menjadi berpengaruh atau berkuasa karena status 
mereka sebagai seorang pemimpin. Namun pengaruh tersebut 
datang kepada mereka karena masyarakat memberikannya. 
Masyarakat menyadari andil para pemimpin tersebut dalam 
kehidupannya setelah mereka melakukan tindakan-tindakan 
nyata yang menyentuh kebutuhan bangsanya.

Bandingkan dengan para pemimpin diktator yang 
menggunakan ketakutan dan kelemahan rakyatnya untuk 
melanggengkan kekuasaannya. Diktator seperti ini tidak 
akan segan untuk menggunakan cara kejam agar masyarakat 
tunduk kepadanya. Itulah yang terjadi pada Kamboja ketika 
dipimpin oleh Pol Pot, pemimpin Khmer Merah. Jutaan 
rakyat Kamboja dibantai dalam kurun waktu 4 tahun, karena 
ia takut kehilangan kekuasaannya dan menganggap rakyat 
yang dipimpinnya bukanlah manusia, tetapi aset yang bisa 
dibuang.

Seyogyanya, pengaruh pemimpin datang dari pengakuan 
lingkungannya. Mereka mendapatkan pengaruhnya karena 
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mereka tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, 
tetapi mereka juga memikirkan kepentingan orang lain yang 
sebenarnya bukanlah menjadi bebannya. Pemimpin yang 
sejati memiliki inisiatif untuk memikirkan kepentingan orang 
banyak, yang kemudian diterjemahkan menjadi langkah nyata 
yang berguna bagi lingkungannya.

Ketika para mahasiswa angkatan baru dari sebuah 
jurusan pertama kali berkumpul, biasanya karakteristik 
kepemimpinan para mahasiswa akan mulai terlihat. Beberapa 
usulan mungkin akan tercetus dalam pertemuan tersebut, 
tentang pemilihan ketua angkatan atau rencana membuat 
kaos angkatan. Terhadap usulan-usulan tersebut, sikap 
yang ditunjukkan bisa berbeda-beda. Ada mahasiswa yang 
akan menonjolkan dirinya untuk mendapatkan pengaruh di 
angkatannya, ada mahasiswa yang tidak ingin direpotkan 
dengan tanggungjawab yang harus diemban jika mereka 
mengusulkan sesuatu—jadi mereka bersikap pasif, dan ada 
mahasiswa yang bertindak moderat—menyumbangkan ide 
mereka tanpa harus mendominasi diskusi.

Dalam keadaan yang belum pasti tersebut, dimana organisasi 
angkatan belum terbentuk, biasanya pihak yang paling 
menonjol memang akan mendapatkan pengaruh. Tetapi pada 
akhirnya, ketika rencana-rencana tersebut telah dijalankan, 
akan mulai nampak siapa yang sebenarnya memiliki komitmen 
di angkatannya. Massa angkatan pun akan mengapresiasi 
orang yang benar-benar tulus bekerja untuk kepentingan 
bersama, sehingga pengaruh tersebut pun bisa bergeser.

Inti dari menjadi pemimpin bukanlah untuk mendapatkan 
pengaruh atau kekuasaan. Pengaruh atau kekuasaan adalah 
sesuatu yang akan diberikan oleh lingkungan, apabila Anda 
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menunjukkan kualitas Anda yang layak menjadi pemimpin. 
Apabila motivasi untuk memimpin adalah motivasi ingin 
mendapatkan pengaruh atau kekuasaan, maka itu adalah 
sebuah motivasi yang salah.

Pergeseran makna kepemimpinan

“Tahun 1906, Mumford mendefinisikan kepemimpinan 
sebagai “suatu kondisi dimana seseorang atau beberapa 
orang memiliki posisi lebih tinggi dari orang lain dalam 
proses pengendalian fenomena-fenomena sosial”. Dari 
definisi ini, disebutkan bahwa proses pengendalian, baik 
terhadap orang-orang maupun keadaan, merupakan 
proses dalam kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang 
mengendalikan. Maka tidak salah memang kalau masyarakat 
sampai mengidentikkan kepemimpinan dengan pemimpin, 
sebab figur sang pemimpin inilah yang paling nampak di 
depan.

Namun, kini telah terjadi pergeseran pandangan mengenai 
kepemimpinan. Para ahli di era selanjutnya kemudian 
mendefinisikan bahwa kepemimpinan bukan sekedar hal-
hal yang terkait dengan proses ’mengendalikan’. Tahun 
1990, Gardner mengemukakan teori bahwa kepemimpinan 
adalah proses mempengaruhi atau memberikan contoh 
yang dilakukan seseorang (atau sekelompok orang) untuk 
mengajak suatu kelompok meraih hal-hal yang dicita-citakan 
oleh pemimpinnya atau dirumuskan bersama-sama. 

Namun rupanya observasi terhadap berbagai fenomena 
dalam organisasi terus berkembang. Ternyata hubungan 
antara pemimpin dengan yang dipimpin tidak berjalan 
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satu arah saja. Pakar yang lain, Rost (1993), kemudian 
merumuskan kepemimpinan sebagai suatu hubungan 
saling mempengaruhi antara atasan dan bawahannya yang 
bertujuan untuk melakukan perubahan yang bermakna dan 
mencapai tujuan yang menguntungkan. Beberapa tahun 
kemudian, Larrainew Matusak (1996) pun menambahkan 
bahwa proses kepemimpinan terdiri dari proses memulai, 
mengarahkan, dan bekerja bersama-sama dalam kelompok 
untuk mencapai suatu perubahan. 

Dari penjelasan ketiga pakar tersebut, kepemimpinan 
dapat disimpulkan menjadi tiga proses: proses berinteraksi; 
proses mempengaruhi; proses pencapaian tujuan. Jadi, 
saat ini konsep kepemimpinan tidak hanya melulu tentang 
proses “mempengaruhi” dan “menguasai” saja, tetapi hal 
itu melibatkan berbagai aspek lainnya: hubungan sosial 
dalam organisasi, dan berusaha mencapai visi atau tujuan. 
Ketiga aspek inilah yang dijalankan ketika memimpin, dan 
sebenarnya ketika hal ini bisa dijalankan oleh siapapun dalam 
organisasi—sesuai porsinya masing-masing.

Jadi pengertian tentang kepemimpinan di masa kini telah 
mengalami pergeseran. Kini, kepemimpinan bukan hanya 
mencakup tentang seorang yang berada di puncak suatu 
organisasi, semua orang yang terlibat di dalam organisasi. 
Setiap orang di posisi manapun dapat berperan aktif dalam 
proses kepemimpinan—sesuai porsinya masing-masing. Di 
masa kini dimana tantangan jauh lebih berat dibandingkan 
dahulu kala, sangatlah sulit untuk dapat mencapai tujuan 
yang diinginkan apabila hanya bergantung kepada satu 
orang pemimpin saja. Target yang diharapkan tidak akan 
tercapai tanpa adanya partisipasi aktif dan kerjasama baik 
dari pemimpin maupun yang dipimpin.
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Antara Leader dan Manager 

 “Sebutlah ada mahasiswa yang bernama Aris. Aris 
baru saja terpilih menjadi ketua angkatan di sebuah jurusan. 
Ia terpilih karena memang menonjol, Aris aktif menyuarakan 
pendapat dan usulannya kepada teman-temannya setiap 
rapat angkatan. Bulan demi bulan berlalu, kesibukan Aris 
sebagai ketua angkatan ternyata cukup menyita waktunya. 
Sebagai ketua angkatan, ia menyampaikan pengumuman dari 
dosen kepada teman-teman seangkatannya, mengkoordinir 
penggantian alat praktikum yang rusak dan hilang, 
menjadwalkan kuliah pengganti, dsb. Aris bukanlah lagi ketua 
bagi angkatannya, melainkan manajer bagi angkatannya.

Pemahaman tentang konsep perbedaan antara pemimpin 
(leader) dan manajer sangatlah penting. Banyak yang sulit 
membedakan tugas pemimpin (leader) dan manajer, karena 
keduanya memang memiliki lingkup pekerjaan yang sama, 
yaitu mengatur organisasi. Namun bila dalam praktiknya 
keduanya tidak bisa dibedakan, akibatnya akan fatal.

Aris sebenarnya tidaklah perlu sesibuk itu. Walaupun 
penyelesaian sebuah tugas dalam sebuah organisasi selalu 
menjadi tanggungjawab ketuanya, tugas Aris mengatur 
berbagai hal untuk kepentingan angkatan sebenarnya bisa ia 
delegasikan kepada teman-temannya yang lain, sehingga Aris 
bisa lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya perencanaan 
agar tercapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, seperti 
bagaimana cara mengakrabkan angkatannya, dsb.

Dalam organisasi kemahasiswaan, keambiguan tugas 
pemimpin dan manajer ini seringkali terjadi. Organisasi 
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kemahasiswaan seringkali tidak berkembang karena ketuanya 
hanya berperan sebagai manajer. Sang ketua hanya bertindak 
sebagai pengelola organisasi, memastikan kegiatan tradisi 
yang sudah berlangsung tahun-tahun sebelumnya kembali 
berjalan dengan sukses di tahun ini. Akibatnya, tidak ada 
perubahan yang berarti yang terjadi pada organisasi tersebut 
di bawah kepemimpinannya. Perbedaan antara pemimpin 
dan manajer akan dijelaskan di bawah ini:

1. Penentuan Tujuan Organisasi (Pemimpin) vs Perencanaan 
Kerja (Manajer)

Pemimpin memiliki peranan penting dalam penentuan tujuan 
organisasi—atau banyak juga yang menerjemahkan kegiatan 
ini sebagai penentuan visi. Seorang pemimpin perlu memiliki 
kemampuan untuk melihat lebih jauh tentang organisasinya. 
Dia harus menjadi orang yang paling tahu visinya terhadap 
organisasinya. Memiliki gambaran yang jelas tentang akan 
menjadi seperti apa organisasi yang ia pimpin berdasarkan 
hasil analisisnya. Misalnya, ketika seorang pemimpin unit 
olahraga melihat bahwa tingkat kesolidan organisasinya 
rendah dan perlu ditingkatkan kekompakannya sebelum 
dapat meraih prestasi eksternal, sang pemimpin tersebut 
akan menentukan strategi-strategi yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan kesolidan organisasinya. 

Seorang manajer di dalam unit olahraga tersebut, akan 
menjadi pelaksana dari mimpi-mimpi sang pemimpin tadi. Dia 
akan menerjemahkan strategi-strategi yang telah ditetapkan 
oleh sang pemimpin unit ke dalam tataran yang bersifat 
lebih teknis. Misalnya, peningkatan kesolidan unit olahraga 
tersebut akan diterjemahkan menjadi acara keakraban 
yang diadakan lebih sering, dan jadwal latihan rutin yang 
ditingkatkan.
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2. Penyelarasan Pemikiran (Pemimpin) vs Pengorganisasian 
(Manajer)

Seorang pemimpin perlu menyelaraskan visi misi yang ia 
pikirkan menjadi visi misi organisasinya, yang dapat diterima, 
diyakini, dan dimengerti oleh para anggotanya. Dia harus dapat 
menularkan apa yang dia pikirkan ke dalam benak masing-
masing orang. Dalam kasus unit olahraga yang disebutkan 
di atas, sang pemimpin unit harus dapat meyakinkan semua 
anggotanya bahwa kesolidan unit mereka kurang dan oleh 
karena itu, mereka perlu lebih sering mengadakan acara-
acara yang bersifat internal.

Tugas manajer dalam membagi tugas-tugas anggota, akan 
lebih mudah apabila para anggotanya memiliki keyakinan 
akan visi yang diusung. Anggota akan merasa tugas yang 
mereka jalankan adalah demi kebaikan mereka bersama, 
mereka akan lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang 
diberikan kepadanya. Manajer pun lalu mengorganisasikan 
sumber daya yang dimiliki unit tersebut untuk menjalankan 
program-program yang sesuai dengan visi tersebut. Ia akan 
membuat tim-tim atau divisi-divisi sebagai unit kerja yang 
bertanggungjawab lebih spesifik terhadap suatu hal. Misalnya 
ia akan membentuk divisi kominfo, yang bertanggungjawab 
menyampaikan publikasi kepada para anggota tentang acara 
dan latihan rutin yang diadakan. 

3. Pemberian Motivasi dan Inspirasi (Pemimpin) vs 
Pengendalian (Manajer)

Seorang pemimpin memiliki peranan yang besar dalam 
memotivasi dan menginspirasi anggotanya untuk dapat 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Misal, 
pada kasus di atas, pemimpin unit olahraga tersebut perlu 
melihat permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi 
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anggotanya yang dapat menghambat proses peningkatan 
kesolidan unit, misalnya: adanya konflik internal antaranggota. 
Sang pemimpin lantas harus memotivasi anggotanya untuk 
menyelesaikan konflik tersebut, atau bahkan turun tangan 
untuk menengahi dan menyelesaikannya bila tidak dapat 
diatasi oleh anggotanya sendiri. 

Seorang manajer lebih berperan dalam proses pengendalian 
teknis dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ia mengkoordinir 
jalannya tugas-tugas para anggota agar tugas-tugas tersebut 
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan 
mengendalikan kerja para anggotanya, manajer dapat 
memastikan kegiatan yang direncanakan akan berlangsung 
dengan baik dan tujuan yang ditetapkan dapat terpenuhi. 
Manajer juga mengatasi berbagai hambatan yang ditemuinya 
dalam mengendalikan kerja anggotanya, dan untuk ini 
dibutuhkan pengalaman serta kemampuan tersendiri.

Kesimpulannya, seorang pemimpin lebih berperan dalam 
penentuan hal-hal yang bersifat strategis sedangkan manajer 
lebih berperan dalam penentuan hal-hal yang bersifat teknis. 
Pemimpin berperan dalam mengatur organisasi agar dapat 
beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan 
manajer berperan dalam mengatur organisasi supaya 
dapat berjalan dengan baik. Ada kalanya, peran pemimpin 
dan manajer dapat diambil oleh orang yang sama, ketika 
dibutuhkan.
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Membedakan pemimpin dan manajer!

PEMIMPIN MANAJER

Menentukan arah (visi)
Menentukan visi bagi organisasi dan 
strategi untuk meraih visi tersebut di 
masa depan 

Menyusun rencana dan anggaran
Menetapkan langkah detail dan 
rencana kerja, serta menempatkan 
sumber daya untuk meraih visi yang 
telah ditetapkan

Menyelaraskan
Menyampaikan arahan dengan 
perkataan dan teladan agar anggota 
tim mengerti dan menerima visi dan 
strategi yang telah ditetapkan

Mengorganisasikan dan membagi 
tugas
Menetapkan struktur organisasi dan 
orang-orang yang mengisi berbagai 
posisi dalam struktur tersebut. 
Membagikan tugas dan tanggung 
jawab. Menetapkan peraturan 
dan prosedur sebagai petunjuk 
kerja. Menciptakan sistem untuk 
memonitor pekerjaan.

Memberikan motivasi dan inspirasi 
Memberikan semangat 
kepada bawahannya agar bisa 
menyelesaikan masalah yang sedang 
mereka hadapi.
Memberikan inspirasi agar mereka 
bisa mencapai kinerja yang lebih 
tinggi 

Mengendalikan dan menyelesaikan 
masalah
Memonitor hasil, mengidentifikasi 
penyimpangan dan menyelesaikan 
masalah yang terjadi

Tabel 1.1 Beda Pemimpin dan Manajer
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Kepemimpinan kolektif

Sebuah bangunan tidak bisa didirikan hanya dengan batu 
bata saja. Sekokoh apapun batu bata itu, rumah tidak akan 
terbentuk. Untuk membuat rumah dibutuhkan elemen 
lainnya seperti semen, genting, cat, dst. Rumah yang indah 
akan terbangun bila semua unsur tersebut tersusun dengan 
benar.

Begitu pun halnya dengan organisasi, tanggungjawab 
organisasi bukanlah tanggungjawab sang ketua semata. 
Begitu pula, aset organisasi termasuk juga anggota—setiap 
anggota dalam organisasi amat berarti. Masing-masing 
anggota adalah sebuah unsur yang membuat sebuah rumah 
menjadi utuh. Apabila rumah tersebut kehilangan sebuah 
genting, maka niscaya ketika hujan turun, penghuni rumah 
tersebut akan basah juga. 

Pada kondisi kemahasiswaan saat ini, dengan perkuliahan yang 
padat serta adanya batas waktu kuliah yang cukup singkat, 
kepemimpinan kolektif mau tidak mau harus diterapkan 
dalam organisasi kemahasiswaan. Kepemimpinan kolektif 
berarti bahwa setiap orang di dalam organisasi mengambil 
peran sebagai pemimpin dengan porsinya masing-masing 
sesuai posisinya. Dalam kepemimpinan kolektif, organisasi 
akan berjalan lebih terakselerasi karena tidak bergantung 
kepada satu figur saja untuk memberikan berbagai arahan, 
tetapi menuntut adanya inisiatif dari masing-masing anggota. 
Ini berarti ketua divisi maupun anggota harus lebih proaktif 
dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan teknisnya, 
selama inisiatif yang mereka ambil masih selaras dengan visi 
dan garis besar rencana yang dimiliki organisasi.
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Berbagai Tipe Kepemimpinan

 “Pada jaman Jepang sebelum kekaisaran Edo, 
berkumpulah para pemimpin legendaris Jepang di suatu 
taman. Ketika kemudian seekor burung hinggap di dahan 
dekat mereka berkumpul, bertanyalah seorang guru Zen 
pada mereka: 

“Apa yang akan Anda lakukan kalau burung itu tidak mau 
bernyanyi?”.

Jawaban yang kemudian dilontarkan masing-masing pribadi, 
dianggap menggambarkan dengan baik karakter dari para 
pemimpin tersebut: 

Oda Nobunaga menjawab “Bunuh kalau tidak mau 
bernyanyi!”

Toyotomi Hideyoshi menjawab “Buat ia ingin bernyanyi.” 

Tokugawa Ieyasu menjawab “Tunggu, sampai ia bernyanyi.”

Oda Nobunaga adalah daimyo (kaisar perang) Jepang yang 
dikenal agresif. Sebagian besar hidupnya telah dihabiskan 
dalam peperangan untuk menaklukkan daerah-daerah 
di Jepang yang belum tunduk di bawah kekuasaannya. 
Toyotomi Hideyoshi adalah penguasa yang diberikan 
kepercayaan untuk meneruskan kekuasaan Nobunaga, 
walaupun sebelum bekerja pada Nobunaga ia hanyalah 
seorang petani. Di bawah tangan Hideyoshi, seluruh Jepang 
berhasil ditaklukkan. Hideyoshi tidak seagresif Nobunaga 
yang selalu mengedepankan serangan, tetapi ia lebih taktis. 
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Tokugawa Ieyasu dahulu pernah menjadi salah satu musuh 
besar Nobunaga, tetapi kemudian justru berbalik menjadi 
salah satu sekutunya yang paling setia. Ieyasu sangat tenang, 
berhati-hati, dan penuh strategi.

Karakter para tokoh legenda Jepang ini sangat berbeda satu 
sama lain, begitu pula dengan gaya mereka dalam mengambil 
keputusan dan memimpin. Latar belakang dan pengalaman 
yang telah mereka lalui membentuk karakter tersebut. 

a. Otokratik

Cara Oda Nobunaga yang menggunakan paksaan agar 
keinginannya terpenuhi, mencerminkan pemimpin yang 
otokratik. Pemimpin dengan tipe otokrat menginginkan setiap 
perintah yang dikeluarkan dilaksanakan tanpa pertanyaan. 
Tipe pemimpin otokrat biasanya muncul karena ia kurang 
mempercayai anggotanya. Sering kali pemimpin otokrat 
hanya menggunakan imbalan materi untuk mendorong 
orang bertindak. Walaupun kurang disukai oleh anggotanya, 
tipe pemimpin ini sangat cocok ketika kondisi sedang genting 
seperti di masa peperangan, atau di saat ketika keputusan 
harus cepat diambil. Adolf Hitler adalah jelas pemimpin dunia 
dengan gaya kepemimpinan otokratik.

b. Laissez-faire <le-se-fer>

Tokugawa Ieyasu memilih untuk membiarkan burung itu 
untuk bernyanyi kapan saja ia ingin bernyanyi. Cara Ieyasu 
ini biasa disebut dengan kepemimpinan laissez-faire. Dalam 
tipe kepemimpinan ini, bawahan diberikan keleluasaan tinggi 
untuk melakukan yang ingin ia lakukan. Tipe laissez-faire 
adalah kebalikan 180 derajat dari tipe otokratik. Kebebasan 
sepenuhnya diberikan kepada bawahan.
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Sebenarnya gaya kepemimpinan ini bisa jadi muncul karena 
pemimpin merasa kurang percaya diri, sehingga ia pun 
membatasi komunikasi dengan bawahannya dan terkesan 
lebih pasif. Namun tipe ini adalah tipe yang paling tepat 
ketika sebuah organisasi memiliki anggota-anggota dengan 
kemampuan dan karakter kepemimpinan yang kuat. Tetapi di 
dalam kondisi tersebut pun, tujuan organisasi harus terlebih 
dahulu ditetapkan sejelas mungkin agar apa yang dikerjakan 
oleh anggotanya tidak menyimpang dari tujuan semula.

c. Partisipatif 

Toyotomi Hideyoshi membuat seekor burung bernyanyi 
dengan membuatnya ingin bernyanyi. Hideyoshi tidak terlalu 
agresif maupun pasif dalam menghadapinya. Cara Hideyoshi 
bisa mewakili tipe pemimpin partisipatif. Pemimpin 
bergaya partisipatif ini berada di tengah-tengah tipe laissez-
faire dan otokratik, ia mengijinkan adanya partisipasi dari 
bawahan untuk ikut menentukan suatu putusan, tetapi 
kewenangan tersebut tidak serta-merta pula diserahkan 
sepenuhnya kepada bawahannya. Namun setidaknya telah 
terjadi pembagian otoritas dan dialog antara pemimpin dan 
bawahan. 

Pada kondisi normal kepemimpinan partisipatif lebih disukai, 
terlebih dalam budaya ketimuran seperti di Indonesia. Kita 
mengenalnya dengan istilah musyawarah mufakat. Pemimpin 
dengan tipe partisipatif selalu meminta pendapat anggotanya 
dalam membuat keputusan, sehingga semua orang merasa 
dilibatkan dalam organisasinya. Ketika pemimpin partisipatif 
terpaksa membuat keputusan berdasarkan pendapatnya 
pribadi, ia akan menerangkan alasan di balik keputusannya 
kepada para bawahan. 
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Manakah gaya yang tepat?

Setelah membaca ketiga tipe kepemimpinan di atas, mungkin 
Anda berpendapat kepemimpinan partisipatif sesuai 
musyawarah mufakat lah yang paling baik dibandingkan 
dengan yang lainnya. Kenyataannya tidaklah demikian.

Bayangkan ketika Anda berada dalam situasi yang sangat 
genting sebagai seorang jenderal di garis depan medan 
peperangan. Ketika Anda akan mengadakan rapat bersama 
beberapa orang perwira, datang seorang prajurit menghadap. 
Ternyata tentara musuh telah bergerak mendekat untuk 
menyerbu markas Anda. Sebentar lagi mereka akan dapat 
mencapai markas Anda.

Apakah yang kira-kira akan Anda lakukan pada saat itu? Cara 
kepemimpinan mana yang akan Anda tunjukkan? Apakah 
Anda akan terlebih dahulu memusyawarahkan langkah apa 
yang akan diambil dengan para perwira? Atau berdiam diri 
mempersilahkan para perwira mengambil tindakan? Tentu 
kedua cara ini tidaklah tepat. Sebagai pemimpin, dalam 
keadaan genting, Anda harus membuat keputusan dengan 
segera: bersiap untuk melawan atau pergi melarikan diri 
melalui rute tertentu. Waktu yang sangat berharga akan 
sangat terbuang percuma jika Anda terlebih dulu menampung 
pendapat dari para perwira, apalagi menunggu para perwira 
untuk mengambil inisiatif!

Dalam memilih gaya kepemimpinan, Anda harus memiliki 
kesadaran akan berbagai kondisi: kondisi bawahan; konteks 
kondisi serta situasi (kedua kesadaran ini akan dibahas pada 
subbab Kecerdasan Emosional Pemimpin). Tidak ada satu 
cara kepemimpinan yang efektif diterapkan di semua situasi, 
semuanya harus merujuk kepada kebutuhan sesuai situasi.
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Mitos Kepemimpinan

Banyak mitos tentang kepemimpinan yang tertanam dalam 
masyarakat, dan banyak yang menganggap mitos-mitos 
tersebut adalah fakta, padahal tidak demikian adanya. Berikut 
adalah sedikit dan sekian banyak mitos-mitos kepemimpinan 
yang akan dibahas: 

1. Seseorang memang dilahirkan menjadi pemimpin. 
2. Kepemimpinan bersifat hirarkis. 
3. Karisma merupakan modal awal seorang pemimpin 
4. Hanya ada satu cara standar untuk memimpin 
5. Cukup dengan insting untuk dapat memimpin 
6. Pemimpin harus berkondisi sempurna

Mitos 1: Seseorang memang dilahirkan menjadi 
pemimpin

Apa benar ada sebagian orang yang memang terlahir sebagai 
pemimpin, sementara yang lainnya tidak? Pandangan ini 
sebenarnya hanya berlaku untuk masa-masa kerajaan feodal 
jaman dahulu kala, ketika kepemimpinan diturunkan dari raja 
ke putra mahkota dan seterusnya—sesuai garis keturunan 
penguasa tersebut. 

Sistem pemerintahan kerajaan tersebut di kemudian hari 
terbukti memiliki banyak kelemahan. Adakalanya raja yang 
berkuasa justru membawa kesengsaraan bagi rakyat karena 
ia tidak mampu memimpin. Rakyat menginginkan pemimpin 
yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraannya, 
pemimpin yang memang mampu memimpin. Maka terjadi 
berbagai kejadian sejarah revolusi yang memunculkan sistem 
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pemerintahan baru dimana kesempatan memimpin bagi 
rakyat non-ningrat adalah hal yang mungkin. Sesungguhnya 
yang esensial dari seorang pemimpin adalah kapabilitasnya, 
bukan garis keturunannya.

Pemimpin tidak dilahirkan dengan karakter atau kemampuan 
bawaan, dan kepemimpinan tidak diturunkan secara genetik 
dari ayah ke anaknya. Adalah pengaruh lingkungan sekitar 
yang dapat memberikan dampak terhadap minat dan 
pengembangan kepemimpinan kita. 

Salah satu pemimpin yang mematahkan mitos ini adalah 
Barack Obama, presiden Amerika Serikat berkulit hitam 
pertama. Sepanjang sejarah Amerika sebelumnya, belum 
pernah ada pemimpin berkulit hitam yang bisa mencapai 
kursi presiden. Malah, di awal sejarah berdirinya Amerika, 
kaum kulit hitam adalah kaum budak yang diperjualbelikan. 
Kaum kulit hitam di Amerika baru mendapatkan persamaan 
haknya di abad ke-20, setelah dua ratus tahun negara itu 
berdiri. Namun Obama terlalu cerdas dan visioner untuk 
dapat didiskreditkan berdasarkan rasnya semata.

Obama tidak tumbuh di lingkungan keluarga kaya raya, 
orangtua kandungnya bercerai ketika Obama masih berusia 5 
tahun. Karir politiknya juga tidak dimulai dengan serta-merta; 
dibutuhkan 17 tahun semenjak Obama lulus dari bangku 
SMA hingga ia terpilih menjadi anggota senat negara bagian 
Illinois, tahun 1996. Selama rentang waktu itu, ia berkuliah 
dan menjajaki karir di berbagai bidang, termasuk menjadi 
konsultan dan pengajar di universitas. Obama baru terpilih 
menjadi salah satu senator junior perwakilan Illinois pada 
tahun 2005. Tahun 2008, ia menjadi Presiden Amerika Serikat 
dari Partai Demokrat setelah menyingkirkan banyak pesaing 
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berat lainnya. Visinya yang begitu kuat mampu meyakinkan 
rakyat Amerika: Amerika harus berubah ke arah yang lebih 
baik.

Mitos 2: Kepemimpinan bersifat hirarkis

Ada anggapan awam bahwa kepemimpinan hanya dapat 
dijalankan oleh sang pemimpin saja; hanya pemimpin yang 
menentukan arah gerak tim dan kesuksesan tim, sehingga 
struktur organisasi harus sedetil mungkin supaya arahan 
yang diberikan dari pemimpin kepada para bawahan akan 
lebih spesifik. Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan 
hirarkis. Dalam masa kini, kepemimpinan dapat muncul di 
segala tingkatan manajerial. Pada organisasi maju seperti 
di berbagai perusahaan multinasional, hirarki (tingkatan 
kepemimpinan) bahkan dibuat sesederhana mungkin untuk 
memotong birokrasi; memungkinkan organisasi menjadi 
tumbuh karena kesempatan tiap orang untuk menjadi kreatif, 
berinovasi, dan mengembangkan kemampuannya memimpin 
pun semakin besar. 

Apabila suatu tim dikontrol terlalu ketat, maka 
kecenderungannya tim tersebut justru tidak dapat mandiri 
dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu, ada sebuah konsep 
yang disebut dengan self-managing team. Dalam self-
managing team, sebuah tim tidak menunggu diperintah oleh 
atasannya untuk melakukan sebuah tugas atau tindakan, 
tetapi mereka secara mandiri menetapkan target dan 
melaksanakannya—mengatur kerja mereka sendiri. Tim 
yang didorong untuk mandiri akan memperoleh pengalaman 
yang lebih dari segi kepemimpinan, juga mendapat dorongan 
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lebih untuk memberikan kontribusi dan perubahan kepada 
organisasinya karena rasa memiliki yang lebih besar. 

Mitos 3: Karisma merupakan modal awal seorang 
pemimpin

Apakah pemimpin karismatik itu? Pemimpin karismatik 
memberikan kesan ’mendalam dan tidak biasa’ pada 
bawahannya. Pemimpin karismatik juga dapat didefinisikan 
sebagai seseorang yang visioner dan memiliki keinginan 
kuat untuk memimpin—seorang impression manager yang 
memiliki kemampuan untuk memotivasi dan memberikan 
contoh untuk dapat diikuti oleh orang lain. 

Namun menebar karisma bukanlah tugas seorang pemimpin. 
Memiliki kepribadian yang karismatik juga bukan merupakan 
syarat awal untuk menjadi pemimpin. Karisma merupakan 
sesuatu yang berkembang seiring jalannya waktu; ia akan 
tumbuh seiring bertambahnya kemampuan kita memimpin.

Mitos 4: Hanya ada satu cara standar untuk memimpin

Sulit untuk mendefinisikan seperti apakah figur pemimpin 
terbaik itu, sebab tidak ada satu cara standar atau cara 
yang paling baik untuk memimpin. Untuk itulah kita temui 
pemimpin dengan latar belakang dan kepribadian beragam 
yang akan memimpin dengan cara yang berbeda pula. 

Pada tiap individu, gaya kepemimpinan akan berbeda 
yang dipengaruhi oleh pengalaman, jenis kelamin, tingkat 
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pendidikan, maupun nilai–nilai sosial yang dianut. Sedangkan 
setiap jenis organisasi akan memerlukan pendekatan berbeda 
untuk memperoleh hasil yang efektif. Misalnya, ada dua jenis 
organisasi mahasiswa di ITB: himpunan mahasiswa dan unit 
kegiatan mahasiswa. 

Himpunan mahasiswa dibangun atas dasar kesamaan bidang 
ilmu dan keprofesian, sedangkan unit mahasiswa dibangun 
berdasarkan kesamaan minat—akan dibutuhkan pendekatan 
yang berbeda dalam memimpin keduanya. Dalam suatu unit 
kegiatan mahasiswa, program yang dilaksanakan akan lebih 
mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada para anggota 
karena keseragaman minat tersebut. Namun himpunan 
mahasiswa menghimpun anggota dengan minat dan latar 
belakang yang beragam, membutuhkan usaha lebih untuk 
dapat merangkul kesemuanya.

Dalam usaha untuk merangkul orang yang berbeda tersebut, 
pendekatan yang berbeda mutlak dibutuhkan. Tidak semua 
anggota akan patuh jika dipimpin dengan pendekatan 
komando searah yang kaku dan serius. Begitu pula, tidak 
semua anggota dapat menghormati ketua yang acapkali 
terlihat tidak serius. Hubungan interpersonal dalam organisasi 
ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab keempat: Antara 
Pemimpin dan Pengikut.

Mitos 5: Cukup dengan insting untuk dapat memimpin

Salah besar jika menganggap kepemimpinan bisa 
mengandalkan instuisi semata. Hal ini mungkin berlaku 
untuk pemimpin masa lalu, ketika segala hal masih bersifat 
sederhana. Instuisi memegang peranan dalam memimpin 
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kala itu; kepala dari suku Dayak yang nomaden akan 
mempercayakan instuisinya untuk menentukan tempat 
yang cocok untuk tinggal bagi sukunya, ketika lahan yang 
lama sudah tidak produktif lagi. Namun cara tersebut tidak 
dapat lagi diterapkan kini, lahan menjadi sangat terbatas dan 
peraturan mewajibkan semua penduduk RI untuk memiliki 
dokumen kependudukan.

Dunia masa kini telah berkembang menjadi sedemikian 
kompleks, tidak mungkin untuk hanya mengandalkan insting 
saja dalam memimpin. Wawasan yang luas, penguasaan 
masalah, serta kemampuan analisis yang baik untuk 
mengatasinya amatlah penting. Maka kembali ditekankan di 
sini, kepemimpinan merupakan suatu hal yang dapat dipelajari. 
Mempelajari kepemimpinan dan mengembangkan diri 
sebagai pemimpin merupakan proses pembelajaran seumur 
hidup. Proses ini membutuhkan persiapan, pengalaman, trial 
and error, evaluasi diri, dan keinginan untuk belajar—baik 
dari kegagalan maupun kesuksesan.

Mitos 6: Pemimpin harus berkondisi sempurna

Pemimpin sering diasosiasikan dengan sosok yang 
sempurna: tegap, berwibawa, berfisik baik, berkecukupan, 
dll. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah, pikiran kita 
mengasosiasikan pemimpin dengan sosok difabel, ataupun 
seorang miskin. Tidak dapat dipungkiri, fisik yang sempurna 
maupun kecukupan finansial memang menjadi salah satu 
faktor pendukung bagi seseorang untuk dapat sukses menjadi 
pemimpin. Tetapi faktor-faktor tersebut bukan hal yang 
utama. Kepemimpinan yang diraih dengan karena kapabilitas 
dan kerja keras melalui proses bertahap akan lebih langgeng 
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dan bermanfaat daripada yang mengandalkan daya tarik fisik, 
apalagi kekuasaan yang dibeli.

Pelajaran tersebutlah yang dapat ditarik dari kisah Jenderal 
Sudirman maupun Helen Keller. Jenderal Sudirman mampu 
membawa pasukan Indonesia meraih kemenangan, walaupun 
harus memimpin pasukan dari dalam tandu karena malaria 
yang dideritanya kala itu. Begitu pula Helen Keller sebagai 
seorang tunanetra-tunarungu, mampu menjadi aktivis politik 
yang membela hak-hak kaum difabel.

Kesuksesan seorang pemimpin tidaklah diukur dari kondisi 
si pemimpin, tetapi dari dampak yang bisa ia berikan. 
Untuk menciptakan dampak yang besar bagi masyarakat, 
dibutuhkan visi, karakter, kemampuan. Tanpa adanya visi 
yang jelas, segala keunggulan fisik dan materi tidak akan 
memberi manfaat. 

Pemimpin Juga ‘Naik Kelas’

Kebudayaan masa kini telah membuat kita menyenangi 
segala sesuatu yang instan. Tetapi menjadi pemimpin tidak 
serta merta dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui 
serangkaian tahapan pembelajaran. Dalam tiap tahap, kita 
mengemban tugas-tugas yang akan bertambah tingkat 
kesulitannya seiring tahapan tersebut terlewati. Makin tinggi 
tingkatannya, peran seorang pemimpin akan lebih banyak 
berada pada tataran konsep dibandingkan tataran teknis, 
dan mustahil Anda akan menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terlebih dahulu belajar menjadi bawahan yang baik. Anda tidak 
akan menjadi pemimpin besar setelah belajar dalam waktu 
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sehari saja—itu akan sama halnya seperti seorang pelajar 
SMA yang tiba-tiba menjadi profesor keesokan harinya.

Mulailah dari awal, karena setiap tahapan yang Anda lalui 
akan memberikan pelajaran yang berbeda—kesemuanya 
dibutuhkan. Jadi janganlah berkecil hati dengan tugas pertama 
Anda di sebuah organisasi sebagai seorang bawahan di divisi 
publikasi, yang harus berkeliling dari gedung ke gedung 
untuk menempelkan poster-poster. Seremeh apapun tugas 
Anda di dalam organisasi, itu adalah sebuah pembelajaran. 
Bagaimana mungkin Anda akan mampu memimpin sebuah 
divisi jika menempel poster saja Anda tidak tahu caranya? 
Penguasaan keterampilan teknis akan memberikan Anda 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk menganalisis dan 
menciptakan sebuah konsep.

Satu hal yang ditekankan dalam bab ini adalah: kepemimpinan 
merupakan hal yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, 
berlatihlah untuk terus-menerus mengembangkan 
kemampuan Anda memimpin. Masa sekarang adalah masa 
yang tepat untuk melatih diri, baik sebagai pemimpin 
masa kini atau pun pemimpin di masa yang akan datang. 
Konsekuensi yang akan terjadi apabila Anda gagal sekarang, 
tidak akan sebesar konsekuensi kegagalan yang akan terjadi 
jika Anda baru mulai berlatih setelah lulus, misalnya di dunia 
kerja. Kampus adalah learning-lab tempat melatih berbagai 
kompetensi termasuk kepemimpinan. Janganlah ragu untuk 
aktif berorganisasi, practice makes perfect!
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Bab II
Peran Seorang Pemimpin

Setiap orang di dalam organisasi memiliki peran-peran 
tertentu, begitu juga dengan seorang pemimpin. 
Pada bab ini, kita akan mempelajari peran-peran 

utama seorang pemimpin dan menjalankannya dengan baik. 
Pada dasarnya seorang pemimpin dalam sebuah organisasi 
akan memiliki empat peran pokok, yaitu: penentuan arah 
gerak (pathfinding), penyelarasan pandangan dan langkah 
(aligning), pendelegasian (empowering), dan pemberian 
keteladanan (modeling).

Penentuan Arah Gerak (Pathfinding)

Arah gerak di sini dapat diartikan sebagai visi. Visi merupakan 
modal terbesar dari seorang pemimpin. Tentu kita sering 
mendengar kata ‘visi’, ia bersinggungan dengan kehidupan 
kita sehari-sehari mulai dari merk obat tetes mata hingga 
perangkat elektronik. Arti harfiah ‘visi’ adalah ‘penglihatan’, 
tetapi Anda tidak perlu menjadi paranormal supaya bisa 
menjadi pemimpin yang memiliki visi. Menetapkan visi adalah 
tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi—melihat, 
memvisualisasikan mimpi dan harapan organisasi tersebut 
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di masa depan. Mimpi dan harapan inilah yang menstimulasi 
organisasi bergerak untuk bekerja mewujudkannya.

Banyak yang mengartikan visi sebagai tujuan akhir yang ingin 
dicapai. Tujuan ini perlu dijabarkan ke dalam langkah–langkah 
nyata yang dapat dilaksanakan untuk dapat mencapainya. 
Langkah-langkah tersebut disebut sebagai misi. Banyak 
yang menganggap bahwa yang perlu memusingkan masalah 
visi hanyalah sang pemimpin, para anggota hanya perlu 
mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh sang pemimpin—
pandangan ini merupakan pandangan yang konvensional. 
Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis visi: visi 
individual (personalized vision), dan visi bersama (socialized 
vision). Apakah perbedaan kedua visi tersebut? 

Visi Individual. Visi individual merujuk kepada mimpi dan 
harapan seseorang. Jadi, hanya seseorang yang mula-mula 
memiliki visi tersebut, kemudian mengajak orang lain untuk 
mewujudkan apa yang ia cita–citakan. Orang lain yang diajak 
untuk mewujudkan impian atau visi ini akan memiliki rasa 
kepemilikan dan komitmen yang berbeda–beda terhadap visi 
ini, sebab visi ini bukan berasal dari mereka sendiri.

Visi Bersama. Visi bersama merupakan impian dan harapan 
yang dibangun bersama–sama oleh suatu kelompok. Ada 
suatu kesamaan impian yang dapat menyatukan perbedaan 
mereka. Para anggota akan cenderung untuk mendukung 
visi yang telah mereka rumuskan bersama. Dalam menyusun 
suatu visi bersama, setiap orang tidak harus menyumbang 
sebuah visi. Ada beberapa orang yang memang memiliki 
bakat untuk memvisualisasikan, yang dapat aktif menjadi 
penyumbang ide, dan ada pula pihak yang berperan sebagai 
‘rem’ dengan mengkritisi, menganalisis dan menyaring visi-
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visi yang mungkin dan sesuai. Apapun peran anggota dalam 
penyusunan visi tersebut, seyogyanya semua anggota dapat 
terlibat di dalamnya, sehingga komitmen dan kepemilikan 
terhadap impian–impian yang dirumuskan tersebut dapat 
terjaga.

Visi individual memang memiliki kelemahan, tetapi bukan 
berarti tidak dapat diwujudkan. Pada beberapa kondisi 
tertentu, justru dibutuhkan seseorang yang membawa orang 
lain untuk mewujudkan visinya. Dalam sebuah organisasi 
skala besar, seperti sebuah negara atau provinsi, seyogyanya 
seorang pemimpinlah dengan visi yang dimilikinya yang 
menjadi inspirasi. Ini yang terjadi dalam pemilihan kepala 
daerah maupun kepala negara, dimana tiap kandidat telah 
memiliki visinya masing-masing tentang kemajuan daerah 
ataupun negerinya di masa depan. Bayangkan jika mereka 
harus memusyawarahkan visi itu dengan setiap penduduk 
provinsi atau negerinya, penyusunan visi tersebut tidak akan 
rampung. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk dapat 
membuat visi individual menjadi visi bersama bagi semua 
anggota.

Dalam organisasi kemahasiswaan, visi bersama memang 
merupakan visi yang paling baik untuk ditetapkan, karena 
idealnya tiap orang dalam tim akan berusaha maksimal 
untuk meraih impian yang dirumuskan dalam visi tersebut. 
Visi manapun yang akan diwujudkan, tentu saja yang paling 
utama adalah kita harus menyadari bahwa organisasi 
tidak akan dapat dijalankan sendirian. Organisasi akan 
membutuhkan baik pemimpin maupun anggotanya untuk 
dapat bergerak, dan di kala sebuah organisasi bingung akan 
arahnya, sudah menjadi tugas pemimpin untuk menunjukkan 
arah tujuannya. 
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Mengapa visi sangat penting?

Visi merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tanpa adanya 
visi, sebuah organisasi akan berjalan ke mana saja tanpa 
tujuan yang pasti. Dalam cerita “Alice in Wonderland”, ada 
suatu adegan ketika Alice menanyakan arah pada seseorang. 
Orang tersebut balik bertanya kepada Alice, ke manakah Alice 
hendak menuju. Mendengar jawaban Alice bahwa ia ingin 
menuju ‘ke mana pun’, orang asing tersebut pun berkata, 
“Jika memang itu tujuanmu, maka semua jalan yang kamu 
ambil akan mengantarkan kamu ke tujuan tersebut.” 

Demikian halnya dengan organisasi, tanpa adanya visi yang 
jelas, Anda dapat melaksanakan semua kegiatan tanpa 
perencanaan dan menyerahkannya kepada nasib, tetapi 
semuanya akan terlaksana dengan serabutan dan tak terarah. 
Kegiatan yang terlaksana hanya akan menghabiskan sumber 
daya yang dimiliki tanpa memberikan manfaat bagi organisasi 
Anda. Maka dari itu, visi yang jelas amat perlu dirumuskan.

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan 
adanya visi yang baik. Keuntungan–keuntungan tersebut 
adalah:

Visi dapat memberikan panduan penyusunan kegiatan yang 
terarah. Seperti cerita Alice tadi, organisasi tidak akan berjalan 
baik tanpa adanya visi. Visi dapat menjadi peta bagi suatu 
organisasi untuk menjabarkan langkah-langkah yang harus 
diambil, program apa yang harus dilaksanakan. Jika suatu 
organisasi memiliki visi utama untuk membantu masyarakat 
miskin dan mengentaskan kemiskinan, tentunya program-
program yang mereka laksanakan harus mengarah ke tujuan 
tersebut: program pelatihan bagi para pengangguran, 
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pinjaman lunak bagi pengusaha kecil. Akan sangat aneh 
apabila organisasi tersebut menjadi sponsor sebuah acara 
peluncuran mobil mewah. 

Visi dapat meningkatkan komitmen dan rasa kepemilikan 
anggota tim. Dengan adanya visi, komitmen anggota akan 
terjaga. Visi dapat berperan sebagai kontrak yang perlu 
dipenuhi oleh anggota, sehingga anggota akan merasa memiliki 
kewajiban untuk mencapai apa yang telah dirumuskan dalam 
visi tersebut. Apalagi jika visi yang dibangun merupakan visi 
bersama, tentu komitmen dan kepemilikan anggota akan 
lebih tinggi karena mereka akan merasa bertanggung jawab 
terhadap apa yang mereka rumuskan sendiri.

Visi dapat memberikan dorongan dan energi bagi tim. Dalam 
bukunya, seorang pakar organisasi bernama Burt Nanus 
mengatakan bahwa tidak ada hal yang lebih memberikan 
semangat dan motivasi bagi anggota dalam suatu organisasi 
dibandingkan dengan suatu visi yang menarik, berharga, 
dapat diraih di masa depan, dan paling utama, dirumuskan 
bersama. Adanya suatu visi atau impian yang benar–benar 
dirumuskan oleh setiap orang, akan memberikan kekuatan 
bagi mereka untuk meraih impian tersebut—impian mereka 
sendiri.

Menentukan visi

Kita telah mengetahui bahwa visi itu penting bagi organisasi, 
tetapi bagaimana cara kita menentukan visi, juga misi, 
tersebut? Ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab dalam 
penentuan visi ini:
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1. Apakah sasaran yang paling penting? Apa yang 
dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut? 

2. Apakah tujuan kita, apa kemampuan yang kita miliki? 
Bagaimana kemampuan yang dimiliki dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan tersebut? 

3. Bagaimana cara kita meraih tujuan tersebut?

Ada tiga prinsip penting yang juga harus dipegang dalam 
penentuan visi. Ketiga prinsip tersebut adalah :

1. Jangan melakukan penentuan visi dan misi tanpa 
melakukan analisis kondisi diri dan lingkungan terlebih 
dahulu.

2. Jangan melibatkan campur tangan  pihak lain di luar 
organisasi.

3. Mulailah dengan menempatkan tujuan organisasi 
terlebih dahulu, baru kemudian merunut ke belakang 
hingga ke analisis kondisi organisasi saat ini.

Penyelarasan Pandangan dan Langkah 
(Aligning)

Jika pada penentuan arah gerak seorang pemimpin 
menentukan tujuan apa yang akan dicapai, pada penyelarasan 
pandangan dan langkah, ia menjalankan tugas dalam 
menyamakan persepsi anggota, dan membuat sistem yang 
dapat menjaga sinergi pergerakan organisasi sehingga 
selaras—menuju ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam organisasi kemahasiswaan, jumlah anggota yang 
cukup besar dapat menimbulkan adanya keragaman impian 
dan harapan anggota terhadap organisasi tersebut. Meskipun 
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seorang pemimpin telah menetapkan visi dan misi organisasi 
di awal kepemimpinannya, belum tentu semua anggota 
organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap visi 
dan misi pemimpin tersebut. Pemahaman yang tidak selaras 
tersebut dapat membuat mereka mengambil langkah yang 
salah. Pada kondisi inilah pemimpin harus menyamakan 
persepsi anggotanya akan tujuan organisasi mereka yang 
sebenarnya.

Penyelarasan langkah sangat diperlukan di masa kini ketika 
setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi, di 
mana perbedaan pendapat dan kreativitas dijunjung tinggi. 
Pendapat yang berbeda ini tidak bisa begitu saja diberangus 
oleh sang pemimpin, walaupun dapat menjadi potensi 
terjadinya perpecahan dalam kelompok.  Begitu pula dengan 
kreativitas, jika selaras dengan tujuan yang sebenarnya, 
akan menjadi kekuatan bagi organisasi, tetapi jika tidak, 
maka ia dapat menjadi bumerang. Pemimpin harus dapat 
menyelaraskan keragaman yang ada dalam organisasinya 
supaya organisasi tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Pentingnya penyelarasan pandangan dan langkah 

Ada tiga poin utama mengenai pentingnya proses 
penyelarasan langkah ini, yaitu :

Adanya persamaan persepsi terhadap tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan penyelarasan pandangan, setiap orang dalam 
organisasi akan memiliki persepsi yang sama terhadap hasil 
akhir yang menjadi target mereka. Persepsi yang konvergen 
ini menyebabkan: (1) target akan lebih mudah dicapai, dan (2) 
target yang tercapai adalah target yang tepat. 
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Menghilangkan pengaruh-pengaruh yang menghambat 
proses pencapaian visi. Setiap orang dalam organisasi akan 
mempengaruhi satu sama lain, ada hubungan timbal balik 
antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagai contoh, 
coba tempatkan diri Anda dalam situasi rapat ketika hampir 
semua sepakat terhadap satu keputusan, kecuali satu orang. 
Tentunya suasana kerja kelompok Anda tidak mengenakkan 
karena suara mayoritas terkadang segan untuk melangkahi 
pendapat seorang yang berbeda pandangan ini. Sebaliknya, 
teman Anda yang berbeda pandangan juga bisa merasa 
pendapatnya tidak dihargai. Tetapi akibat yang paling 
fatal adalah jika orang yang berbeda pandangan tersebut 
melalaikan tugas yang diberikan padanya, sehingga 
menghambat kinerja organisasi.

Di sinilah peran pemimpin muncul. Perbedaan pendapat dapat 
dilihat baik sebagai sumber perpecahan maupun sebagai 
sumber kekuatan organisasi karena perbedaan pendapat 
dapat memberikan cara pandang baru, serta alternatif pilihan. 
Sisi mana yang akan lebih dominan akan bergantung kepada 
kemampuan pemimpin dalam mengatur anggotanya.

Sistem yang baik dapat mendukung tujuan bersama. 
Penyelarasan langkan salah satunya dapat dijalankan dengan 
pengalokasian tugas-tugas dengan menciptakan sistem yang 
terstruktur dalam organisasi. Struktur tersebut idealnya 
dapat memastikan semua tugas yang perlu untuk dijalankan, 
dijalankan tanpa ada yang tumpang tindih. Tanpa sistem yang 
jelas, jalan organisasi akan tersendat–sendat. Apabila suatu 
organisasi kemahasiswaan tidak memiliki struktur organisasi, 
alur komando dan pertanggungjawaban, dsb, maka ia akan 
menjadi tak lebih dari sekadar tempat kongkow yang tidak 
akan memberi manfaat maksimal bagi pengembangan diri 
anggotanya. 
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Menyelaraskan  pandangan dan langkah 

Setelah mengetahui pentingnya penyelarasan pandangan 
dan langkah, ada tiga pertanyaan pokok yang harus dijawab 
bila hendak menjalankannya. Ketiga pertanyaan tersebut 
adalah :

1. Akan seperti apa kondisi organisasi tersebut ketika 
semua bagian yang ada bekerja bersama -sama?

2. Bagaimana kondisi tiap-tiap bagian/divisi tersebut?

3. Bagaimana cara untuk menyeleraskan pandangan 
dan langkah anggota dalam organisasi? Alat apakah 
yang akan digunakan?

Kebanyakan visi dari organisasi kemahasiswaan adalah 
menjadi organisasi solid yang dapat memberikan kontribusi 
nyata bagi masyarakat. Di sini ada dua tujuan dengan 
arah berbeda yang perlu diperhatikan, yakni tujuan untuk 
mencapai kondisi internal yang kokoh (solid), juga hubungan 
eksternal yang baik (untuk berkontribusi kepada masyarakat). 
Maka organisasi tersebut perlu memiliki sistem memastikan 
kekokohan organisasi tanpa mengurangi fleksibiltas ketika 
berhubungan dengan pihak luar.  Ada dua bagian penting 
dalam struktur organisasi yang dapat mendukung tercapainya 
visi tersebut: bagian internal, dan bagian eksternal. Keduanya 
perlu dijabarkan lebih rinci, beserta deskripsi lingkup 
tugasnya dan alur komando serta pertanggungjawaban tiap 
bagiannya.

Komunikasi perlu dijalin antara kedua bagian ini untuk 
menjaga keselarasan langkahnya. Agar masing-masing bagian 
mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh yang lainnya. 
Itulah fungsi dari adanya rapat rutin, baik di tingkat divisi, 
tingkat bidang, maupun rapat akbar yang melibatkan semua 
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anggota organisasi. Pada pertemuan-pertemuan itulah dapat 
terjadi proses check and balance akan tugas yang telah selesai, 
belum dikerjakan, maupun tugas yang terhambat. Masukan 
dan bantuan untuk mengatasi tugas-tugas yang belum 
terselesaikan dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan 
rutin dan pertukaran informasi tersebut.

Tokoh-tokoh terkenal dunia pun melakukan penyelarasan 
langkah organisasinya, dengan cara lain. John D. Rockfeller 
dan Michael Dell, pebisnis termashyur di Amerika Serikat, 
selalu mengadakan rapat dengan para direktur seniornya 
setiap hari pada saat makan siang. Hal ini dilakukannya 
sebagai salah satu upaya untuk menjaga keselarasan 
kegiatan dan tujuan organisasi. Maka dari itu, hadirilah setiap 
rapat kecuali bila ada kepentingan lain yang lebih mendesak. 
Janganlah bolos dari rapat dengan alasan kemalasan semata, 
karena tindakan Anda tidak hanya akan berdampak bagi Anda 
sendiri, tetapi bisa menghambat kinerja seluruh organisasi.

Pendelegasian (Empowering)

Pendelegasian merupakan peran lain yang harus dijalankan 
oleh seorang pemimpin. Pendelegasian sendiri sangat 
terkait dengan proses pemanfaatan bakat dan kontribusi 
dari anggota tim. Hal ini berarti Anda akan membuat 
orang melaksanakan tugas yang perlu dikerjakan supaya 
tujuan tim tercapai, walaupun tugas tersebut mungkin saja 
tidak diinginkannya. Untuk itu, seorang pemimpin perlu 
memotivasi anak buahnya untuk menyelesaikan tugas yang 
telah diamanatkan padanya.
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Pemberian motivasi dapat dilakukan dengan melakukan dua 
hal, yaitu pemotivasian individu, dan penciptaan lingkungan 
kondusif. Dalam memotivasi individu, pemimpin harus dapat 
membuat anak buahnya memiliki sense of belonging terhadap 
organisasi, sehingga mereka dengan sendirinya berinisiatif 
untuk terlibat dalam pekerjaan dan berharap untuk dilibatkan 
dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Dengan adanya motivasi personal, seseorang dapat 
merasa bahwa ia berhak berada dalam organisasi tersebut, 
mengatakan apa yang dirasakan dan dipikirkannya, dan 
memberikan kontribusi. Tidak menutup kemungkinan ia juga 
akan mempengaruhi orang lain dekat dengannya untuk ikut 
terlibat dan berkontribusi dalam organisasi tersebut.

Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, diperlukan 
kemampuan pemimpin untuk mengondisikan lingkungan 
organisasinya menjadi sebuah lingkungan yang mendukung 
keterlibatan setiap orang. Seorang pemimpin harus dapat 
menghilangkan penghalang yang mencegah perkembangan 
bakat personal dan keterlibatan setiap orang. Jangan sampai 
dalam lingkup organisasi yang Anda pimpin, hanya geng 
atau kelompok eksklusif tertentu yang melulu terlibat dalam 
kegiatan. Bisa jadi itu terjadi karena anggota yang lain tidak 
merasa dilibatkan, dan sebaliknya, dominasi mereka bisa 
menyebabkan orang lain di luar kelompok eksklusif tersebut 
enggan berkontribusi pada organisasi.

Pentingnya pendelegasian yang baik 

Pendelegasian yang baik, dengan tugas dan motivasi yang 
tepat untuk orang yang tepat, sangat dibutuhkan untuk 
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menciptakan kondisi yang sesuai untuk masing-masing 
individu agar dapat berkembang dalam organisasi. Individu 
yang berkembang selaras dengan organisasi, akan juga 
membuat organisasi tersebut bertumbuh. Tanpa adanya 
pergerakan dari individu anggota organisasi, sebuah 
organisasi tidak akan berjalan ke mana-mana. 

Ada dua prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan 
proses pendelegasian.  Prinsip pertama adalah beda 
kebutuhan, beda pendekatan. Meskipun memiliki visi 
bersama, setiap orang dalam organisasi memiliki kebutuhan 
yang berbeda. Ada beberapa orang yang membutuhkan 
wahana untuk menunjukkan eksistensi diri, ada yang sekedar 
mencari kegiatan mengisi waktu luang, ataupun berniat 
untuk membangun perkenalan seluas mungkin.

Sudah jelas, dengan perbedaan kebutuhan tersebut, 
komitmen dan ekspektasi mereka terhadap organisasi pun 
akan berbeda-beda. Perlu pendekatan yang berbeda dalam 
memotivasi mereka dan menempatkan mereka di dalam 
organisasi. Misalnya, individu yang memang tergerak untuk 
menunjukkan eksistensi dirinya dapat ditunjuk sebagai 
pemimpin humas. 

Prinsip kedua adalah adanya keputusan yang memenangkan 
semua pihak. Pengambilan keputusan menang-menang (win-
win decision) merupakan salah satu langkah terbaik untuk 
menjaga suatu keharmonisan dalam organisasi. Seorang 
penulis, George Eliot, mengatakan, ”Untuk apa kita hidup, 
jika tidak bisa memudahkan hidup orang lain?”
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Dalam bukunya, “The 7 Habits of Highly Effective People”, 
Stephen Covey menerangkan empat prinsip yang harus 
dilakukan untuk dapat memenangkan semua pihak:

1. Raih apa yang penting untuk diri sendiri terlebih 
dahulu. Untuk dapat meraih suatu kondisi yang 
memenangkan semua pihak, Anda harus dapat 
menghargai orang lain. Sukses sebagai pribadi, baik 
sebagai pemimpin maupun anggota tim, perlu Anda 
raih terlebih dahulu sebelum Anda dapat menghargai 
keberhasilan orang lain. Akan terasa lebih sulit untuk 
menghargai orang lain jika diri kita sendiri belum 
berhasil menggapai kesuksesan yang kita harapkan.

2. Hindari persaingan tidak sehat. Persaingan selalu 
memiliki dua sisi; satu sisi akan memberikan hasil 
positif karena akan membuat kita mengerahkan 
semua kemampuan yang kita miliki, tetapi di sisi lain, 
konflik rentan muncul ketika terjadi persaingan yang 
tidak sehat. Pemimpin bertugas menciptakan kondisi 
yang menekan timbulnya persaingan yang tidak sehat. 
Dalam dunia kerja, persaingan itu akan makin nyata 
terlihat. Apalagi ditambah dengan iming–iming bonus 
atau posisi tertentu jika kinerja kita berhasil melebihi 
karyawan yang lain. Seorang pemimpin perusahaan 
harus dapat mencegah timbulnya kesempatan untuk 
seseorang melakukan kecurangan atau menjatuhkan 
rekan kerja yang lain.

3. Hargai keunikan tiap individu. Setiap orang diciptakan 
dengan berbagai keunikan masing–masing, dengan 
karakter yang berbeda–beda. Tidak akan ada gunanya 
jika membandingkan staf–staf yang dipimpin. Apalagi 
jika hal pembandingan itu diungkapkan di depan 
publik.
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4. Jangan mengecilkan peranan orang lain. Jangan 
pernah merasa Anda lah yang paling berkontribusi 
di dalam sebuah organisasi, karena Anda tidak akan 
dapat meraih apapun sendirian. Anda perlu untuk 
menghargai kinerja orang lain seberapa kecil pun 
peranan mereka.

Cara pendelegasian yang baik

Untuk dapat melaksanakan pendelegasian dengan baik, ada 
empat pertanyaan yang perlu dijawab:

1. Bagaimana cara untuk menciptakan suasana yang 
dapat mendongkrak kinerja dan komitmen anggota?

2. Seperti apa pekerjaan yang akan didelegasikan, 
seberat apa, seberapa lama mengerjakannya, dan 
sesulit apa? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab 
untuk memudahkan memilih orang yang tepat untuk 
mengemban tugas yang diberikan. 

3. Seberapa besar tanggung jawab dan otoritas yang 
akan didelegasikan kepada bawahan? Tiap bawahan 
tentu akan mendapatkan tanggung jawab dan otoritas 
yang berbeda—bandingkan tanggung jawab dan 
otoritas yang akan diberikan pada ketua kaderisasi 
dan ketua biro rumah tangga.

4. Siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut? Apa saja 
sarana prasarana yang dapat diberikan kepadanya 
untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik? 

Contohnya, ketika kita akan memberikan jabatan sebagai 
Kepala Biro Rumah Tangga (BRT) pada seseorang. Yang 
pertama-tama dianalisis adalah deskripsi pekerjaan BRT 
tersebut, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
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menjalankan tugas, dan karakter individu yang cocok untuk 
mengemban tugas ini. Ini adalah analisis dari sisi pekerjaannya. 
Kemudian barulah kita mencoba menganalisis karakter dan 
kekuatan para staf yang kita miliki. Dari menghubungkan 
analisis pekerjaan dengan analisis karakter dan kekuatan 
para staf tersebut, barulah kita dapat menentukan siapa yang 
tepat untuk menjadi Kepala BRT kita.

Terkadang penilaian kita dapat saja bias, dan analisis kita 
mungkin saja terbatas. Untuk itu tidak ada salahnya bila 
hendak mencari masukan sebelum mendelegasikan tugas 
kepada seseorang. Tentu saja, ketika hendak mendelegasikan, 
kita terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari orang 
yang hendak kita bebani dengan tugas tersebut, apakah ia 
mau melaksanakan tugas tersebut. Delegasi yang dipaksakan 
tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Pemberian Keteladanan (Modeling)

Pemberian keteladanan ini adalah peran yang tidak kalah 
penting. Proses keteladanan ini perlu diterapkan dalam setiap 
pelaksanaan peran pemimpin lainnya, seperti penentuan visi 
dan misi, penyelarasan pandangan dan langkah, serta saat 
mendelegasikan tugas.

Mungkin Anda akrab dengan jargon, “What is leader? The 
leader is the one who knows the way, shows the way, and goes 
the way.” Pemimpin adalah seseorang yang “goes the way”, 
ia menunjukkan tujuan yang hendak dicapainya dengan 
tindakannya.
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Kouzes dan Posner (1987), pakar organisasi yang meneliti 
kepemimpinan, mengajukan lima prinsip dasar dalam 
kepemimpinan berbasis contoh. Salah satu prinsip dari 
kepemimpinan berbasis contoh ini adalah adanya proses 
pemberian keteladanan. Seorang pemimpin harus 
menunjukkan kepada yang lain bahwa pemimpin tersebut 
memiliki nilai–nilai yang dianut oleh organisasi. Ibaratnya, 
seorang ketua unit kebudayaan Sunda harus memahami dan 
menjalankan tatakrama dan budaya Sunda, mampu berbicara 
dengan bahasa Sunda yang baik, dan menjadi yang ‘paling 
Sunda’ dalam unit tersebut.

Pentingnya pemberian keteladanan

Proses pemberian keteladanan akan memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap penanaman nilai dan etika dalam 
suatu organisasi. Hal ini akan berpengaruh pada keselarasan 
visi individu dengan visi organisasi. Jika seorang pemimpin 
memperlihatkan bahwa nilai–nilai organisasi tertanam dalam 
dirinya, masuknya nilai–nilai tersebut pada anggota tim 
lainnya  akan menjadi makin mudah. 

Selain itu, pemberian keteladanan akan meningkatkan 
kepercayaan anggota tim pada pemimpinnya. Bagaimana 
bisa sebuah organisasi memiliki tingkat disiplin tinggi jika 
ketuanya menggunakan jam karet? Tentu sulit bagi anak 
buahnya untuk percaya bahwa rapat akan dimulai tepat 
waktu setiap ketua ini menjadwalkan rapat, saat sang ketua 
sendiri tidak pernah hadir tepat waktu. 
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Pemberian teladan

Ada satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, 
yakni: kepercayaan dibangun dari dalam. Anda tidak akan 
bisa membuat semua orang mendukung apa yang sedang 
Anda lakukan, kalau Anda tidak mendapat kepercayaan dari 
orang-orang terdekat Anda sendiri—tim Anda yang paling 
dekat. 

Keteladanan tidak hanya dapat diwujudkan dengan konsep 
semata; keteladanan merupakan proses bertindak. Anda 
tidak bisa serta-merta menyuruh semua anggota untuk hadir 
tepat waktu, atau mengerjakan tugas yang berat, tanpa Anda 
sendiri ingin dan mampu melaksanakannya. Seorang anggota 
tentu tidak akan menaati arahan Anda jika Anda sendiri 
terlihat enggan untuk melakukannya.

Bayangkanlah, jika Anda meminta Kepala Biro Rumah 
Tangga (BRT) Anda untuk membersihkan sekretariat dengan 
mengadakan piket kebersihan tiap hari tanpa Anda sendiri 
ingin ikut membantu membereskannya. Tentu Kepala 
BRT tersebut merasa Anda membebankan tugas tersebut 
kepadanya sekedar karena Anda ingin lepas tanggungjawab—
akibatnya mungkin Kepala BRT tersebut tidak akan terlalu 
serius dalam melaksanakan tugasnya. Atau jika suatu saat 
Anda merencanakan rapat dengan anggota dan meminta 
mereka untuk datang tepat waktu, sedangkan Anda sendiri 
selalu telat. Kontradiksi antara ucapan dan tindakan pemimpin 
sangat tidak diharapkan oleh para bawahan. Seharusnya, 
“The leader is the one who knows the way, shows the way, and 
goes the way!”
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Dalam menjalankan empat peran pemimpin—yang 
telah dibahas pada bab sebelumnya—ada beberapa 
keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang 

pemimpin. Sebenarnya tanpa memiliki keterampilan-
keterampilan ini, seseorang bisa saja menjalankan tugas 
sebagai seorang pemimpin. Namun kepemimpinnya tidak 
akan efektif.

Manajemen Waktu

Semua orang di muka bumi ini memiliki waktu 24 jam seharinya, 
tetapi banyak orang yang menjalani hidup dengan pencapaian 
biasa-biasa saja. Padahal dengan rentang waktu yang sama, 
yang lain bisa menjadi pengusaha, mengelola perusahaan-
perusahaan besar, bahkan mengelola negara. Waktu adalah 
anugerah yang diberikan kepada manusia. Seperti halnya 
pedang bermata dua yang dapat menumpas musuh sekaligus 
mencelakai diri sendiri, ia juga dapat melenakan Anda jika 
tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. 

Ada dua tujuan mengapa Anda perlu mengatur waktu 
dengan baik. Pertama, agar Anda dapat memenuhi visi dan 
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peran hidup yang telah Anda pilih. Kedua, agar Anda dapat 
menunaikan hak-hak orang lain. Selama Anda masih hidup, 
Anda menjadi makhluk sosial yang tidak akan luput dari 
interaksi dengan orang lain. Dengan interaksi ini, akan ada 
hak-hak orang lain yang kemudian menjadi tanggung jawab 
Anda: teman menolong teman, tetangga memperhatikan 
tetangga. Apa lagi jika Anda memimpin sebuah organisasi, 
tanggungjawab yang Anda emban akan menjadi lebih besar 
lagi.

Sebagai seorang mahasiswa, Anda memiliki kesibukan yang 
sangat padat. Anda harus menyadari bahwa kewajiban 
yang Anda miliki, seringkali lebih banyak dari waktu yang 
Anda miliki. Anda memiliki peran sebagai seorang anak yang 
harus berbakti pada orang tua, seorang kakak/adik yang 
harus memperhatikan saudaranya, seorang teman yang 
harus memperhatikan teman yang lain, seorang mahasiswa 
yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban akademis dan 
administrasi, seorang anggota/ pemimpin dalam sebuah 
organisasi yang memiliki tanggungjawab tersendiri. Karena 
itu, Anda memerlukan cara praktis untuk mengelola waktu 
agar memperoleh manfaat terbaik. Tetapi yang manakah 
yang harus Anda dahulukan? Simaklah cerita ini.

 “Suatu hari seorang dosen sedang memberi kuliah 
tentang manajemen waktu pada para mahasiswa MBA-
nya. Dengan penuh semangat ia berdiri di depan kelas dan 
berkata, “Baik, sekarang waktunya untuk kuis.”

Ia kemudian mengeluarkan sebuah ember kosong dan 
meletakkannya di meja. Ia pun mengisi ember tersebut dengan 
batu-batu sebesar kepalan tangan. Ia terus mengisi hingga 
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tidak ada lagi batu besar yang cukup untuk dimasukkan ke 
dalam ember.

Ia bertanya pada kelas, “Menurut kalian, apakah ember ini 
telah penuh?”

Semua mahasiswa serentak berkata, “Ya!”

Dosen bertanya kembali, “Apa benar begitu?”. Dari dalam 
meja, ia lantas mengeluarkan sekantung kerikil kecil. Ia 
menuangkan kerikil-kerikil tersebut ke dalam ember lalu 
menggoyang-goyangkannya sehingga kerikil-kerikil tersebut 
turun ke bawah mengisi celah-celah kosong di antara batu-
batu besar. Kemudian, sekali lagi ia bertanya pada kelas, 
“Nah, apakah sekarang ember ini sudah penuh?”

Kali ini para mahasiswa terdiam, seseorang menjawab, 
“Mungkin tidak.”

“Bagus sekali,” sahut dosen. Ia lalu mengeluarkan sekantung 
pasir dan menungkannya ke dalam ember. Pasir itu berjatuhan 
mengisi celah-celah kosong antara batu dan kerikil. Sekali 
lagi ia bertanya kepada kelas, “Jadi, apakah sekarang ember 
ini sudah penuh?”

“Belum!” sahut seluruh kelas.

Sekali lagi ia berkata, “Bagus. Bagus sekali..”

Kemudian ia meraih sebotol air dan menuangkan airnya ke 
dalam ember sampai ke batas bibir ember. Lalu ia menoleh 
ke kelas dan bertanya. “Tahukah kalian apa maksud ilustrasi 
ini?”
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Seorang mahasiswa dengan semangat mengacungkan jari 
dan berkata, “Maksudnya adalah, tak peduli seberapa padat 
jadwal Anda, bila Anda mau berusaha sekuat tenaga maka 
pasti Anda bisa mengerjakannya.”

“Oh, bukan,“ sahut dosen. “Bukan itu maksudnya. Kenyataan 
dari ilustrasi ini mengajarkan pada Anda bahwa: bila Anda 
tidak memasukkan ‘batu besar’ terlebih dahulu, maka Anda 
tidak akan bisa memasukkan semuanya.”

Apa yang dimaksud dengan batu besar dalam hidup Anda 
adalah: orangtua Anda; pasangan Anda; pendidikan Anda; 
hal-hal yang penting dalam hidup Anda; mengajarkan sesuatu 
pada orang lain; melakukan pekerjaan yang Anda cintai; 
waktu untuk diri Anda sendiri; kesehatan Anda; teman Anda; 
semua yang berharga bagi Anda.

Ingatlah untuk selalu memasukkan batu besar pertama kali, 
atau Anda akan kehilangan semuanya. Bila Anda mengisinya 
dengan hal-hal kecil (yang dimisalkan dengan kerikil dan 
pasir) maka hidup Anda akan penuh dengan hal-hal kecil yang 
merisaukan dan ini semestinya tidak perlu, karena dengan 
demikian Anda tidak akan pernah memiliki waktu yang 
sesungguhnya Anda perlukan untuk hal-hal yang besar dan 
penting.

Oleh karena itu, setiap pagi atau malam, ketika akan 
merenungkan cerita ini, tanyakanlah pada diri sendiri, 
“Apakah batu besar dalam hidup saya?”, lalu kerjakanlah itu 
pertama kali.
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Prinsip-prinsip mengelola waktu

Manajemen waktu bukanlah sekadar soal membuat jadwal 
kegiatan. Ada beberapa prinsip penting yang harus dipahami 
ketika hendak mulai mengelola waktu:

Tentukan visi dan peran hidupmu. Bagaimana seseorang 
menjalankan hari-harinya, akan sangat dipengaruhi oleh nilai-
nilai yang dianutnya. Sadar maupun tidak, nilai-nilai tersebut 
juga akan menuntun Anda ketika hendak mengambil sebuah 
keputusan dan tindakan, dan ikut mengarahkan visi hidup 
Anda. Banyak orang yang tidak menentukan dengan pasti 
nilai-nilai apa saja yang mereka pegang, sehingga visi hidup 
mereka menjadi tidak jelas. Visi hidup yang tidak jelas akan 
membuat Anda terombang-ambing dan tidak konsisten.

Peran hidup juga merupakan sebuah hal yang penting. Peran 
hidup yang akan Anda ambil haruslah selaras dengan visi 
hidup, karena visi yang telah Anda tentukan di awal akan 
Anda jalankan lewat peran-peran yang Anda pilih. Misalnya, 
jika Anda bercita-cita menjadi peneliti hebat, maka Anda akan 
terlebih dahulu masuk ke sebuah universitas, menjalankan 
peran sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin, berlatih 
menjadi seorang peneliti sebelum akhirnya masuk ke dalam 
sebuah institusi penelitian. Namun apapun cita-cita yang 
Anda miliki di masa depan, setidaknya ada tiga peran yang 
sudah pasti Anda ambil sekarang, yaitu: peran sebagai anak; 
peran sebagai mahasiswa; peran sebagai anggota sebuah 
organisasi.

Disiplin waktu. Manajemen waktu sangat menyangkut 
tentang pengendalian diri. Pengendalian ini akan terlihat 
dari kedisiplinan dalam menepati jadwal yang telah dibuat. 
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Sebenarnya, Anda tidak perlu begitu terpaku dengan jadwal 
yang telah ditentukan; yang paling penting adalah memenuhi 
visi hidup yang telah Anda pilih. Hanya saja, memang ada 
beberapa hal yang tidak mungkin bisa tidak bisa diubah dalam 
jadwal Anda. Misalnya, ketika jadwal tersebut adalah suatu 
janji penting dengan orang lain, maka kelalaian Anda dalam 
menepati jadwal akan membebani orang lain.

Jangan tangguhkan pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini 
hingga esok. Konsekuensi dari menunda pekerjaan adalah 
Anda harus mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu 
yang lebih sempit. Jika mujur, semua pekerjaan tersebut bisa 
saja terselesaikan. Namun apakah seluruh tugas tersebut 
akan terselesaikan dengan baik dibandingkan jika Anda 
mengerjakannya tanpa menundanya? Yakinlah, ketika Anda 
menangguhkan suatu pekerjaan, tugas Anda pasti akan 
lebih bertumpuk. Ketika Anda menunda pekerjaan yang bisa 
dikerjakan hari ini, sebenarnya Anda tidak akan pernah tahu 
hal mendadak apa yang bisa terjadi besok, sehingga Anda 
juga tidak dapat memastikan apakah kemudian Anda harus 
menggeser pekerjaan Anda lagi ke hari yang lain. 

Ada sebuah teori menarik tentang mengelola waktu: Hukum 
Parkinson yang dikemukakan oleh Cyril Northcote Parkinson. 
Ia mengatakan, “Work expands to fill the time available for its 
completion” (Suatu tugas akan mulur untuk mengisi waktu 
yang tersedia untuk penyelesaiannya). Menurut hukum ini, 
apabila Anda mengalokasikan waktu seminggu untuk tugas 
yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam 2 jam, maka tugas 
tersebut akan meningkat kerumitannya, menjadi lebih berat. 
Sebab akan lebih banyak lagi aspek yang Anda temukan dan 
pertimbangkan sewaktu Anda menyelesaikan tugas tersebut, 
dari waktu ke waktu.
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Prioritas waktu. Terkadang ketika akan mengerjakan tugas-
tugas, ada beberapa pekerjaan penting yang waktunya 
berbenturan. Biasanya benturan ini terjadi karena penundaan 
pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan sebelumnya, atau 
juga bisa jadi karena memang ada sesuatu yang mendadak 
yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan, ini Anda harus bisa membuat 
prioritas. Prioritas ini bisa Anda tentukan dengan melihat 
kuadran waktu berikut.

Mendesak Tidak mendesak

Penting Kuadran I
Jangan dibiasakan (kurangi)

Kuadran II
Lakukan sekarang juga

Tidak penting Kuadran III
Kuadran tipuan

Kuadran IV
Lakukan jika ada waktu

Diagram 3.1 Kuadran waktu

Cobalah senantiasa mencermati prioritasmu dan usahakan 
selalu berada di Kuadran II dan sesekali di Kuadran I—jika 
memang sangat mendesak. Jangan tertipu dan terjebak di 
Kuadran III dan IV

Kuadran I: Prioritas penting dan mendesak yang harus 
didahulukan, misalnya seperti pekerjaan yang harus selesai 
hari itu juga, atau kecelakaan yang harus ditangani di rumah 
sakit. Sebenarnya beberapa prioritas dapat bergeser ke dalam 
kuadran ini karena kebiasaan menunda-nunda. Pekerjaan 
dengan deadline yang sudah ditentukan sebenarnya harus 
dibiasakan untuk dikerjakan dari jauh-jauh hari sebelum 
datangnya tenggat waktu tersebut.
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Kuadran II: Prioritas yang penting tapi tidak mendesak. Ini 
adalah kuadran kualitas. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan 
dalam kuadran ini akan menghasilkan kualitas yang paling 
baik. Contohnya adalah sewaktu Anda menyicil belajar 
sebelum ujian, Anda akan lebih santai dan fokus dalam 
melakukannya, dibandingkan dengan Anda belajar dengan 
SKS (sistem kebut semalam)—Anda akan dikejar-kejar oleh 
perasaan panik karena belum menguasai materi ujian. Agar 
pekerjaan bisa berada berada pada kuadran ini, Anda harus 
merencanakan prioritas-prioritas Anda.

Kuadran III: Kuadran III adalah kuadran tipuan. Jangan salah 
menilai! Anda seringkali mengira bahwa semua aktivitas yang 
mendesak harus segera dilaksanakan, padahal sebenarnya 
tidak. Misalnya, apabila tiba-tiba ada tamu yang hendak 
menemui Anda untuk silaturahmi, padahal Anda memiliki 
pekerjaan mendesak lainnya. Anda dituntut untuk dapat 
membedakan dan menganalisa, yang manakah yang memang 
benar-benar lebih penting. Apabila ternyata pekerjaan Anda 
lebih penting, Anda harus bisa meminta ijin dengan sopan 
untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Anda terlebih dahulu. 
Namun apabila ternyata tamu tersebut datang untung 
urusan yang cukup penting, tetapi pekerjaan yang Anda 
selesaikan juga tidak kalah pentingnya, Anda bisa mencoba 
untuk mewakilkan atau mendelegasikan penerimaan tamu 
tersebut kepada orang lain.

Kuadran IV: Biasanya kuadran IV terjadi ketika Anda sedang 
memiliki waktu luang. Apabila tidak membuat prioritas dan 
perencanaan, maka Anda akan menjalankan kegiatan yang 
sebenarnya tidak penting dan juga tidak mendesak, misalnya 
bermain video game. Sesekali kehadiran kuadran ini dalam 
hidup Anda memang dibutuhkan untuk menjaga kualitas 
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hidup Anda. Akan tetapi hiburan yang Anda pilih ketika Anda 
memiliki waktu luang seyogyanya bisa sekaligus merupakan 
pengembangan diri baik secara fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial ketimbang sekedar pengusir sepi.

Manajemen Konflik

Apakah yang disebut dengan konflik? Luthans (1981) 
menjelaskan bahwa konflik adalah kondisi yang ditimbulkan 
oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-
kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Konflik 
sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu 
negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat 
dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat 
positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi.

Pendapat para ahli saat ini—mengenai konflik—telah 
mengesahkan pernyataan bahwa ‘konflik tak selalu berakibat 
buruk’. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah :

1. Konflik adalah suatu akibat yang tidak dapat 
dihindarkan dari interaksi di dalam organisasi dan 
dapat diatasi dengan terlebih dahulu mengenali 
sumber-sumbernya.

2. Konflik pada umumnya adalah hasil dari kompleksnya 
sistem organisasi.

3. Konflik diselesaikan dengan cara mengenali sebabnya, 
dan lalu memecahkan masalahnya.

4. Konflik dapat menjadi kekuatan pengubahan positif 
dalam suatu organisasi.
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Contoh manfaat konflik bagi organisasi, misalnya: 
pengembangan konflik yang positif dapat digunakan sebagai 
ajang adu pendapat, sehingga organisasi bisa memperoleh 
manfaat dari pendapat-pendapat yang sudah tersaring. 
Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mempelajari teknik 
‘menguasai’ konflik sehingga dapat mengarahkan konflik 
tersebut menuju hasil positif. Apabila konflik dalam organisasi 
dapat dikendalikan, yang akan terjadi bukanlah perpecahan, 
tetapi kemajuan organisasi.

Teknik manajemen konflik

Ada berbagai jenis penyebab konflik. Konflik dalam suatu 
organisasi dapat bersifat konflik personal dan non-personal. 
Dalam konflik personal, perbedaan kepribadian, cara 
pandang dsb antara seorang anggota atau pimpinan dengan 
yang lainnya menyebabkan mereka berselisih satu sama 
lain. Namun, dalam konflik non-personal, penyebabnya lebih 
banyak kemungkinannya—misalnya konflik bisa terjadi akibat 
adanya keterbatasan fasilitas atau perbedaan kebutuhan 
antar anggota. 

Dalam suatu unit kegiatan mahasiswa, bisa saja terjadi konflik 
penggunaan fasilitas komputer oleh para anggotanya, 
maupun perselisihan pribadi antaranggota. Penyelesaian dari 
kedua konflik tersebut tentu akan berbeda pendekatrannya, 
seperti apa yang akan dijelaskan di bawah ini. Ada lima macam 
gaya penyelesaian suatu konflik, yaitu:

Penggunaan kekuasaan. Teknik ini dapat digunakan oleh 
orang yang mempunyai wewenang dan dilakukan kepada 
bawahannya. Teknik ini terkadang menguntungkan karena 
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penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam waktu singkat. 
Contohnya, ketika terjadi tawuran mahasiswa, pihak 
berwenang memerintahkan agar tawuran tersebut berhenti, 
dan memberi sanksi kepada para pelakunya. Akan tetapi, 
perbedaan tingkat kekuasaan tersebut bukannya tanpa 
kerugian. Walaupun efektif dalam penyelesaian konflik, 
penggunaan kekuasaan mungkin menimbulkan perasaan 
tidak menyenangkan bagi salah satu atau kedua pihak yang 
terlibat dalam konflik tersebut.

Penyerahan. Pada teknik ini, Anda (sebagai salah satu 
pihak yang terlibat di dalam konflik) mengaku kalah, atau 
berdiam diri, terhadap lawan berseteru Anda. Teknik ini akan 
berguna jika apa yang Anda inginkan tidak terlalu berarti 
untuk dipertahankan, dan jika menyerah dapat memberikan 
hasil yang lebih baik daripada keukeuh mempertahankan 
pendapat. Kerugian yang mungkin muncul dari teknik ini 
adalah terjadinya pengambilan hak yang berlebihan oleh pihak 
lain atau memberikan kesan bahwa Anda ‘mudah dikalahkan’ 
sehingga kecenderungan pihak lawan untuk menekan Anda 
akan meningkat. Contohnya, ketika organisasi Anda terus-
terusan membiarkan organisasi lain mempergunakan fasilitas 
yang seharusnya merupakan jatah organisasi Anda, bisa 
saja pihak tersebut menjadi terlena dan akhirnya terbiasa 
menjajah hak organisasi Anda.

Penghindaran. Teknik ini dilakukan ketika kedua pihak sama–
sama menghindar. Contohnya ketika terjadi pertentangan 
antar beberapa anggota unit, dan mereka sama–sama 
menghindar dari sekretariat, atau berusaha supaya tidak 
bertemu satu sama lain. Teknik ini akan menguntungkan 
jika terjadi konflik yang tiba–tiba dan dapat hilang seiring 
berjalannya waktu, tetapi akan berakibat buruk jika akhirnya 
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yang terjadi justru konflik tak terselesaikan yang berlarut–
larut.

Negosiasi. Teknik ini muncul ketika terjadi saling 
ketergantungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya 
konflik antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh 
karena upah buruh ternyata masih di bawah UMR (upah 
minimum regional). Perusahaan akan membutuhkan pekerja 
untuk menjalankan produksi, seperti halnya para buruh yang 
membutuhkan perusahaan sebagai pemberi gajinya. Apabila 
terjadi konflik di antara keduanya, lalu perusahaan memecat 
karyawan, karyawanlah yang akan dirugikan karena mereka 
akan kehilangan mata pencaharian. Sementara jika terjadi 
pemogokan karyawan, perusahaanlah yang akan merugi akibat 
penghentian produksi. Dengan menegosiasikan kepentingan 
masing-masing, kedua belah pihak akan berupaya untuk titik 
temu tentang nominal upah maupun beban kerja yang sama-
sama bisa diterima oleh manajemen perusahaan dan serikat 
buruh. Akan tetapi proses ini membutuhkan waktu yang lama 
serta usaha yang besar.

Kolaborasi. Berbeda dengan teknik negosiasi dimana 
masing-masing pihak mencoba menyelesaikan konflik 
dengan mengompromikan perbedaan dan mengedepankan 
kepentingan masing-masing (sehingga hasil bagi masing-
masing pihak kurang maksimal), dalam kolaborasi masing-
masing pihak bekerja bersama untuk mencapai kepentingan 
bersama yang menguntungkan semua pihak. Tentunya 
kebutuhan tiap orang akan terpenuhi. Teknik ini akan 
memberikan penyelesaian yang tuntas sehingga tidak ada 
lagi benih–benih konflik yang mungkin muncul. Hanya saja, 
teknik ini tidak akan berjalan tanpa adanya niat baik, integritas 
dan keinginan untuk menghormati pendapat dan kebutuhan 
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orang lain.  Misalnya, masih tentang kasus perselisihan antara 
perusahaan dengan serikat buruh tersebut—apabila dalam 
teknik negosiasi kedua belah pihak berusaha menemukan 
‘jalan tengah’, yakni nominal upah yang naik dari nominal 
yang sebelumnya, tetapi tidak sampai setara dengan UMR, 
maka dalam teknik kolaborasi hasilnya akan berbeda. 
Perusahaan akan menaikkan upah buruh hingga minimal 
setara dengan UMR, dengan peningkatan beban kerja 
buruh untuk menggenjot produksi, sehingga ongkos akibat 
kenaikan upah tersebut dapat tertutupi.

Kenyataannya, tidak ada teknik penyelesaian konflik yang 
paling baik untuk digunakan dalam semua situasi—teknik-
teknik di atas harus digunakan bergantian sesuai dengan 
situasi dan jenis konflik. Dibutuhkan banyak pengalaman 
untuk dapat melatih kemampuan Anda dalam menyelesaikan 
konflik. Oleh karena itu, janganlah takut untuk berinteraksi di 
dalam organisasi.

Manajemen Program Kerja

Program kerja merupakan penjabaran spesifik dari suatu visi 
organisasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, visi merupakan 
tujuan akhir suatu organisasi. Visi tersebut akan dapat 
tercapai dengan adanya pelaksanaan misi–misi, dan misi–misi 
tersebut dijabarkan dalam program kerja. Jadi, pelaksanaan 
program kerja yang terarah akan memberikan pencapaian 
visi yang maksimal.
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Perencanaan program kerja organisasi

Ketika Anda memimpin badan pengurus suatu organisasi, 
Anda perlu merencanakan program–program kerja apa saja 
yang akan Anda laksanakan selama masa kepemimpinan 
Anda. Program kerja apa saja yang harus Anda kerjakan, 
tentunya sangat tergantung dengan visi Anda. Yang jelas, 
program kerja harus mendukung ketercapaian visi. Langkah–
langkah dalam menetapkan program kerja apa saja yang 
cocok untuk Anda laksanakan dapat dilihat pada lampiran.

Setelah merencanakan program–program kerja apa saja 
yang akan dijalankan oleh organisasi Anda, Anda perlu 
menilai kelayakan program-program kerja tersebut. Proses 
penilaian ini harus dikaitkan dengan visi organisasi Anda. Jika 
memang ada program kerja yang bertolak belakang, atau di 
luar koridor dari visi organisasi, tentu program kerja ini perlu 
ditiadakan sebab hanya akan memboroskan sumberdaya 
yang tersedia.

Setelah proses penilaian kelayakan, program–program kerja 
tersebut lantas dilaksanakan. Selama pelaksanaannya perlu 
ada kontrol dan evaluasi. Andaikata setelah jangka waktu 
tertentu tidak terlihat adanya suatu langkah maju dalam 
pencapaian misi, ataupun proses pencapaian misi tidak 
berjalan efektif, maka program kerja harus dikaji ulang. Hasil 
yang dapat muncul dari proses pengkajian ulang ini meliputi:

1. Menghapus program kerja yang tidak efektif dan 
efisien.

2. Menyempurnakan program kerja yang masih kurang 
baik.

3. Memaksimalkan program kerja yang telah berjalan 
baik agar semakin efektif.
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Membentuk kepanitiaan 

Organisasi Anda membutuhkan adanya suatu kepanitiaan 
ataupun tim kerja untuk mengeksekusi program-program 
kerja yang telah dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), panitia merupakan kelompok orang 
yg ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau 
mengurus hal-hal yg ditugaskan kepadanya. Panitia ini dapat 
dibentuk dan kemudian dibubarkan setelah tugas mereka 
selesai. Pada umumnya, panitia dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu :

1. Panitia tetap. Panitia ini dibentuk untuk melaksanakan 
kegiatan yang sifatnya umum dan berkesinambungan 
dan memerlukan penilaian kolektif. Contoh kegiatan 
kepanitiaan ini adalah perencanaan keuangan. Dalam 
organisasi kemahasiswaan, panitia tetap lebih dikenal 
dengan istilah divisi atau bidang dengan fungsi 
tetapnya masing-masing: pengaturan keuangan; 
kesekretariatan; tata tertib organisasi.

2. Panitia ad hoc. Panitia ini dibentuk untuk mengerjakan 
tugas yang khusus dan tidak berulang. Ini yang 
biasanya merupakan kepanitiaan dalam kegiatan 
kemahasiswaan, seperti kepanitiaan seminar, 
perayaan wisuda, maupun acara bakti sosial.

Pembentukan kepanitiaan akan tergantung pada jenis 
organisasi tersebut. Misalnya pada badan eksekutif, 
pembentukan kepengurusan didasarkan pada penunjukan 
oleh ketuanya. Sedangkan pembentukan panitia kegiatan 
biasanya didasarkan pada open recruitment, tergantung 
kerelaan anggota yang hendak bergabung ke dalam 
kepanitiaan tersebut. Pada umumnya, ketua organisasi 
biasanya memilih ketua pelaksana terlebih dahulu sebelum 
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dilakukan open recruitment tersebut, tetapi ketua pelaksana 
bisa saja berasal dari proses open recruitment juga.

Pengalokasian siapa dan berapa jumlah sumberdaya manusia 
dalam suatu program kerja, tentu tergantung dengan kegiatan 
dalam program kerja tersebut. Kegiatan seminar misalnya, 
tentu membutuhkan staf jauh lebih sedikit bila dibandingkan 
dengan acara kuliah lapangan di desa. Keterampilan yang 
diperlukan dari staf-staf kedua kepanitiaan di atas tentu juga 
akan berbeda satu sama lain.

Yang perlu Anda ingat, kepanitiaan yang efektif sangat 
ditentukan oleh peranan ketua. Ketua panitia akan mengatur 
irama dan seluruh strategi kepanitiaan tersebut. Ketua 
panitia harus benar–benar memahami tujuan pelaksanaan 
kegiatan tersebut, berkomunikasi dan mendelegasikan tugas 
dengan baik, serta mampu memotivasi staf–stafnya. Ketua 
panitia juga harus menciptakan iklim yang harmonis dalam 
kepanitiaan yang dipimpinnya.

Ada beberapa kriteria yang menunjukkan ketua yang efektif. 
Kriteria tersebut adalah:

1. Berunding sebelum bertindak atau mengambil 
keputusan,

2. Hati-hati sebelum memutuskan perkara,
3. Bertindak pada waktunya,
4. Mampu memulai dan mengikuti diskusi tanpa harus 

menguasainya,
5. Menerima umpan balik dengan hati terbuka,
6. Menyederhanakan kritiknya,
7. Menerima gagasan tanpa prasangka,
8. Memberitahu anggota tentang apa yang dia lakukan 

atas nama mereka
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Mengepalai kepanitiaan 

Untuk memimpin kepanitiaan yang efisien dan efektif, Anda 
perlu terlebih dulu mengetahui tugas seorang ketua panitia. 
Ada lima tugas seorang ketua panitia, tugas–tugas tersebut 
adalah :

1. Merencanakan kegiatan panitia.
2. Mengadakan pertemuan
3. Menyimpan dokumen dan informasi.
4. Meminta anggota panitia untuk bekerja.

5. Mengevaluasi kinerja panitia

Merencanakan kegiatan kepanitiaan. Pepatah ”Gagal 
merencanakan berarti merencanakan kegagalan”? 
menunjukkan betapa pentingnya tahap perencanaan. 
Ketua panitia memiliki peranan penting dalam menjamin 
keterlaksanaan kegiatan, yang dimulai dengan perencanaan 
yang baik.

Langkah awal yang harus diambil oleh seorang ketua panitia 
dalam perencanaan adalah mengetahui secara pasti apa saja 
yang harus dilakukan oleh panitia. Untuk melakukan kegiatan 
ini, strategi kerja yang harus dirancang meliputi :

1. Jadwal pertemuan awal/pendahuluan.
2. Pembagian tugas anggota panitia.
3. Penentuan timeline dan tugas-tugas penting serta 

pencapaian yang diharapkan.
4. Penyusunan anggaran.
5. Koordinasi dengan pihak lain (pihak sponsor, birokrasi 

kampus, ketua organisasi, dll.)
6. Persoalan lain terkait teknis pelaksanaan kegiatan 

(terutama logistik dan humas).
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Mari kita lihat ilustrasi di bawah ini.

Sebuah organisasi menunjuk Anda untuk menjadi ketua 
panitia acara kopi sore himpunan yang bertujuan untuk 
meningkatkan keakraban anggota. Panitia yang sudah 
terbentuk terdiri dari 7 orang panitia inti: Anda sendiri, Cecep, 
Dewi, Fauzi, Uti, Kris, dan Tito. Anda memiliki jeda waktu 
sebulan dari penunjukan hingga hari-H pelaksanaan, dengan 
anggaran dana yang sudah ditetapkan. Anda akan menyusun 
perencanaan acara tersebut. 

Hal pertama yang Anda lakukan adalah melakukan pertemuan 
awal dengan anggota–anggota Anda dan membagi tugas 
kepada para anggota panitia. 

Selanjutnya, Anda menunjuk Cecep sebagai sekretaris, Dewi 
dan Fauzi sebagai tim kreatif,  Uti dan Kris sebagai tim logistik, 
dan Tito di bagian publikasi. 

Setelah itu, Anda dapat menentukan jadwal kegiatan dan 
penempatan staf dengan membentuk suatu jaringan kerja 
seperti contoh dalam tabel di bawah ini. Anda juga dapat 
memasukan anggaran dana, pengkoordinasian dengan 
pihak lain dan juga teknis pelaksanaan kegiatan dalam tabel 
tersebut.
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Kode Kegiatan Sebelum Sesudah Waktu* Pelaksana** Biaya***

A Rapat Awal B, E, G - 1 2 (A,C) 5,0

B Penyusunan Acara C A 7 2 (D, F) 5,0

C Pembuatan Teknis Acara D, I B 14 2 (D, F) 5,0

D Penentuan Logistik Acara F C, E 7 4 (D, F, U, K) 5,0

E Survei Logistik D A 7 2 (K, U) 10,0

F Pembelian Logistik J D 14 2 (K, U) 35,0

G Publikasi H A 21 1 (T) 15,0

H Undangan Anggota J G 7 1 (T) 10,0

I Perizinan Ruangan J C 7 1 (T) 5,0

J Pelaksanaan - F, H, I 1 7 (Semua) -

* dalam satuan hari (sekali menggunakan satu satuan waktu tertentu, misalnya hari, 
maka seterusnya satuan inilah yang mesti digunakan)

** Jumlah orang dan inisial namanya dalam kurung

*** Dalam ribuah rupiah (hanya sebagai contoh)

Tabel 3.1 Merencanakan kegiatan

Dari tabel di atas, Anda dapat membuat suatu jaringan kerja 
sebagai berikut :

 
Diagram 3.2 Diagram alir kegiatan
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Anda dapat melihat ada tiga kotak. Kotak pertama (yang 
paling besar) menunjukkan urutan kegiatan. Kotak kedua 
(kotak kecil atas) menunjukkan waktu yang telah dilewati 
dihitung dari pertama kali kegiatan dimulai (kotak 0). Kotak 
ketiga (kotak kecil bawah) menunjukkan waktu yang tersisa 
dari kegiatan tersebut, menuju tenggat waktu hari-H. Huruf 
(A, B, C, dst) menunjukkan jenis kegiatan seperti yang tertera 
pada tabel. Dan angka di bawahnya menunjukkan lama 
pelaksanaan kegiatan. Dari sini Anda dapat menentukan 
kegiatan mana yang sudah mendekati tenggat waktu, apa 
saja yang harus diselesaikan dahulu sebelum melakukan 
kegiatan yang lain, dan apa kaitan antar kegiatan. 

Sepintas, penggunaan jaringan kerja ini (yang dikenal juga 
dengan istilah critical path method) mungkin terlihat sangat 
rumit dibandingkan dengan kegiatan yang dibayangkan.  
Tetapi,  penjabaran jaringan kerja ini akan sangat berguna 
dalam menangani suatu kegiatan yang besar. Semakin besar 
sebuah kegiatan, akan semakin rumit penanganannya.  
Penggunaan jaringan kerja ini dapat mempermudah untuk 
melihat bagian mana yang merupakan bagian kritis untuk 
dilaksanakan dan bagian mana yang tidak terlalu mendesak 
untuk dilaksanakan, sehingga perhatian dan sumberdaya 
kepanitiaan dapat difokuskan ke kegiatan yang lebih 
mendesak tersebut.

Mengadakan pertemuan. Suatu pertemuan panitia yang 
baik dimulai dengan adanya penyusunan agenda rapat yang 
baik. Agenda rapat ada baiknya direncanakan dan disepakati 
di awal, misal dengan penentuan rapat rutin dan hal–hal apa 
saja yang akan dibahas di setiap rapatnya. Agenda rapat 
tersebut juga harus disosialisasikan kepada anggota sebelum 
rapat dilaksanakan.
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Pada saat rapat berlangsung, notulensi rapat perlu dibuat 
untuk mencatat hal–hal apa saja yang telah dicapai pada 
rapat tersebut. Hal–hal tersebut meliputi laporan kemajuan, 
hal apa yang dibahas, kesimpulan dari hasil rapat, dan jadwal 
serta agenda rapat selanjutnya. Format agenda rapat dan 
notulensi rapat dapat dilihat pada lampiran hal 160 dan 161. 
Format tersebut tidak mengikat, gunakanlah format yang 
paling mempermudah pekerjaan Anda.

Menyimpan dokumen dan informasi. Tugas ini dapat 
merupakan tugas ketua panitia atau pun tugas sekretaris yang 
telah ditunjuk oleh ketua panitia. Ada kalanya, kepanitiaan 
dapat membuat bank data yang mendokumentasikan 
catatan–catatan kegiatan perencanaan, agenda–agenda 
rapat, notulensi rapat, dan hal lain yang terkait administrasi. 
Adanya bank data tersebut akan mempermudah bagi anggota 
panitia untuk mengakses hasil–hasil pembahasan sebelumnya, 
maupun menjadi arsip bagi kepantiaan selanjutnya, apabila 
kegiatan tersebut merupakan kegiatan berkala.

Meminta anggota panitia untuk bekerja. Anggota panitia 
memiliki tanggung jawab sebagai pribadi dan juga sebagai 
kelompok dalam sebuah kepanitiaan. Misalnya, Si Adi yang 
bekerja di bidang publikasi memiliki tanggungjawab kolektif 
sebagai anggota bidang publikasi untuk membuat massa 
kampus ngeh tentang kegiatan yang akan diadakan. Secara 
pribadi, ia juga bertanggungjawab memegang suatu tugas 
yang spesifik, misalnya menyebarkan poster. Ketua panitia 
harus dapat berperan dalam kedua hal tersebut (kerja pribadi 
dan kerja kolektif) dalam kepanitiaan yang dipimpinnya. 

Selain harus dapat memfasilitasi sumber daya bagi anggota 
untuk memecahkan masalah, ketua juga juga membantu 
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anggota secara umum dalam menyelesaikan kewajibannya. 
Untuk melakukannya, diperlukan kemampuan memimpin, 
menggerakkan, mendelegasikan, dan berkomunikasi dengan 
anggota. Di samping itu, ketua harus memiliki keterampilan 
untuk melihat setiap kekurangan dalam pekerjaan 
anggotanya, dan mengarahkan perbaikannya. Namun yang 
tidak kalah penting adalah, ketua yang baik seyogyanya tidak 
hanya bisa memberi arahan-arahan semata; ia harus menjadi 
teladan baik bagi anggotanya.

Mengevaluasi kinerja panitia. Ketua harus mengawasi 
kinerja panitia dan memberikan umpan balik berdasarkan 
penilaian kinerja tersebut. Ketua juga harus melaporkan 
hasil dari pelaksanaan kegiatan, baik kepada pimpinan 
organisasi yang menugaskan program kerja tersebut 
maupun kepada anggota organisasi lainnya yang berada di 
luar kepanitiaan. Laporan tersebut akan mencerminkan hasil 
kerja seluruh anggota. Laporan yang baik harus menunjukkan 
ketercapaian tujuan kegiatan—jika tujuan tersebut dicapai, 
atau memberikan rekomendasi selanjutnya—jika tujuan 
tidak tercapai. Pelaporan merupakan tugas utama seorang 
ketua panitia.

Pengambilan Keputusan

Ada banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengambil 
keputusan dalam sebuah organisasi. Referensi tentang 
teknik-teknik pengambilan keputusan tersebut biasanya bisa 
ditemukan dalam buku-buku tentang manajemen maupun 
organisasi. Namun dalam buku ini hanya akan dijelaskan dua 
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teknik sederhana yang dapat dilakukan untuk menentukan 
pilihan. Kedua teknik tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

Analisis Pareto 

Analisis Pareto merupakan teknik sederhana untuk 
menentukan pilihan mana yang paling efektif untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Teknik ini didasari oleh 
prinsip yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, seorang 
ekonom Italia, yang mengatakan bahwa 80 % omset 
penjualan sebetulnya hanya dikuasai oleh 20 % populasi saja. 
Perbandingan 80:20 didapatkan oleh sang ekonom dalam 
setiap penelitiannya. Namun pada kasus-kasus yang ditemui 
di lapangan, perbandingannya bisa saja variatif, tidak hanya 
80:20, bisa 70:30 ataupun 90:10. 

Di luar konteks penggunaannya dalam bidang ekonomi, Prinsip 
Pareto dapat diterapkan di berbagai bidang lain, dengan 
acuan bahwa sebenarnya pengaruh terbesar dari suatu 
kejadian, datang dari penyebab yang segelintir. Berdasarkan 
prinsip ini, kita bisa mengatakan bahwa 80% (sebagian besar) 
dari keputusan-keputusan penting dalam sebuah negara 
dibuat oleh 20% (sebagian kecil) dari penduduknya; 80% 
(sebagian besar) dari dana anggaran akan tersita untuk 20% 
(sebagian kecil) dari jumlah pos anggaran. Bagian-bagian 
kecil itulah yang berpengaruh, dan harus lebih diperhatikan. 
Maka dari itu, ketika hendak membuat keputusan, jangan 
sampai perhatian Anda tersita oleh kuantitas dibandingkan 
dengan kualitas dari pengaruh keputusan Anda.

Ada beberapa poin pokok dalam melakukan analisis Pareto 
ini, yaitu :
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1. Catat data-data mengenai masalah yang dihadapi, 
serta pilihan yang dimiliki 

2. Pengelompokan permasalahan-permasalahan yang 
ada

3. Penilaian setiap kelompok permasalahan

4. Pemilihan kelompok permasalahan terpenting 
(terbesar pengaruhnya) yang harus diselesaikan, 
serta pilihan yang akan diambil

Dalam organisasi kemahasiswaan, analisis Pareto dapat 
digunakan untuk mengefisienkan sumberdaya. Misalnya, 
ada suatu perlombaan yang hendak diadakan oleh suatu unit 
kegiatan mahasiswa. Dalam proses merencanakan anggaran 
untuk kegiatan tersebut, akan terlihat pos-pos yang kritis 
untuk penyelenggaraan acara, misalnya pos pengeluaran 
untuk penyewaan gedung yang ternyata menyedot sebagian 
besar dana anggaran—sedangkan organisasi kemahasiswaan 
acapkali memiliki sumber dana yang terbatas. Maka alih-alih 
susah payah berusaha menekan sedikit-sedikit semua pos 
pengeluaran untuk mengefisienkan anggaran, penghematan 
besar akan mudah didapat dengan memotong dana dari 
satu pos saja: pengeluaran untuk penyewaan gedung. 
Menyadari pentingnya menekan pengeluaran untuk sewa 
gedung agar tetap biasa membiayai pengeluaran yang lain, 
ketua pun kemudian harus memikirkan opsi-opsi yang bisa 
dilakukan panitia. Entah dengan menegosiasikan harganya 
dengan pihak penyewa gedung, menawarkan pihak penyewa 
gedung menjadi sponsor, mencari alternatif gedung lain yang 
memenuhi budget, dsb.
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Analisis SWOT

Analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, and 
threats) merupakan suatu cara untuk menganalisis strategi 
yang harus diambil berdasarkan analisis terhadap kondisi 
internal dan eksternal yang sedang dihadapi. Analisis SWOT 
memiliki beberapa kelebihan dalam:

1. kemudahan penggunaan, 

2. penggunaan secara kualitatif maupun kuantitatif, 

3. perolehan hasil analisis mengenai kondisi internal dan 
eksternal sekaligus.

Ada empat hal yang diperhatikan dalam analisis SWOT. 
Keempat hal tersebut adalah:

1. Strengths atau kekuatan adalah kompetensi khusus 
dalam sumberdaya, keterampilan, atau keunggulan-
keunggulan yang dimiliki, dibandingkan pihak lain.

2. Weaknesses atau kelemahan adalah keterbatasan 
atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan, 
dan kapabilitas yang menghambat kinerja efektif 
organisasi. 

3. Opportunities atau peluang adalah situasi yang 
menguntungkan posisi organisasi.

4. Threats atau ancaman adalah situasi yang tidak 
menguntungkan organisasi.

Untuk melakukan analisis SWOT ini Anda dapat menjawab 
pertanyaan–pertanyaan yang terdapat pada lampiran di 
hal. Pertanyaan-pertanyaan pada lampiran tersebut hanya 
bersifat sebagai pemandu saja, Anda dapat mengembangkan 
pertanyaan tersebut dengan berlandaskan pada ketentuan di 
bawah ini:
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1. Strengths merupakan poin positif dari dalam 
organisasi.

2. Weaknesses merupakan point negatif dari dalam 
organisasi.

3. Opportunities merupakan point pendukung yang 
berasal dari luar organisasi.

4. Threats merupakan point penghambat yang berasal 
dari luar organisasi.

Kelompokkan jawaban–jawaban yang telah Anda dapatkan 
dari hasil analisis yang telah Anda lakukan seperti contoh 
di bawah ini, dan bandingkan yang mana yang lebih besar 
pengaruhnya. Apakah strengths lebih besar pengaruhnya 
dibandingkan weaknesses atau sebaliknya—demikian juga 
halnya dengan opportunities dan threats. Setelah itu, Anda 
bisa mencocokkan, kira-kira di kuadran mana posisi organisasi 
Anda berada.

OPPORTUNITIES
Daftar peluang

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

THREATS
Daftar ancaman

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

STRENGTHS
Daftar kekuatan

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

Kuadran I
Progresif/ ekspansi

Kuadran II
Mobilisasi/perbanyak 

strategi

WEAKNESSES
Daftar kelemahan

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

Kuadran III
Ubah strategi

Kuadran IV
Bertahan & 

mengendalikan 
kerugian

Diagram 3.3 Kuadran analisis SWOT 
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Kuadran I Jika organisasi Anda berada pada kuadran ini, 
dimana kekuatan dan peluang yang dimiliki lebih besar 
dibandingkan kelemahan dan ancamannya, berarti organisasi 
Anda memiliki keunggulan dibandingkan dengan organisasi-
organisasi lain: keunggulan komparatif. Pada posisi ini strategi 
yang harus diambil adalah menjadi progresif. Organisasi dapat 
melakukan ekspansi, memperbesar tubuh dan jaringannya: 
menambah jumlah anggota; memperbanyak kegiatan. 
Tindakan ini harus segera diambil karena peluang yang sedang 
tersedia tidak akan selamanya ada. Jika Anda memimpin unit 
kesenian budaya yang sedang memiliki banyak anggota, dana 
kas yang sedang melimpah, serta dukungan dari dalam dan 
luar kampus, maka selain mengadakan acara di skala kampus, 
organisasi Anda juga dapat mengadakan kegiatan yang 
bersifat ekspansi seperti pengadaan acara pagelaran di luar 
kampus, pengadaan open recruitment besar–besaran, dsb.

Kuadran II Keberadaan organisasi Anda pada kuadran ini 
menunjukkan bahwa intern organisasi Anda sedang berada 
dalam keadaan yang mantap, tetapi menghadapi ancaman 
dari luar. Untuk mengurangi potensi ancaman tersebut, 
organisasi harus mengerahkan (memobilisasi) segenap 
sumberdayanya, dengan berbagai alternatif yang masih 
mungkin untuk dilakukan. Idealnya, dengan mengerahkan 
segenap kemampuan, organisasi Anda tidak akan gagal 
mencapai tujuannya walaupun terhadang dengan ancaman-
ancaman yang sudah diperkirakan. Bahkan ancaman tersebut 
pun dapat diubah menjadi peluang, jika dimungkinkan. 
Misalnya, ketika sebuah acara yang sudah dipersiapkan 
terancam gagal terlaksana karena ada himbauan dari pihak 
berwenang, maka jika organisasi Anda dirasa memiliki 
posisi tawar yang cukup tinggi, Anda dapat menegosiasikan 
himbauan tersebut agar acara tetap dapat terlaksana. 
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Kuadran III Di kuadran ini,  organisasi Anda sebenarnya 
memiliki peluang yang bagus. Namun kondisi internal 
organisasi Anda menyebabkan organisasi Anda tidak 
memiliki cukup kekuatan untuk mengambil peluang tersebut. 
Jika dipaksakan untuk mengambilnya, risikonya terlalu 
besar. Maka yang bisa dilakukan adalah mengubah strategi 
organisasi Anda: memperbaiki kondisi internal organisasi 
dan kinerjanya; berusaha menggapai peluang yang masih 
mungkin diraih dengan kekuatan yang ada. 

Kuadran IV Kuadran ini menandakan organisasi Anda sedang 
berada dalam keadaan yang paling buruk—organisasi sedang 
lemah dan kondisi eksternal pun tidak begitu mendukung. 
Situasi yang tidak menguntungkan ini dapat memperburuk 
keadaan organisasi, karena itu setidaknya langkah yang 
bisa dilakukan adalah meminimalisir kerugian yang ada. 
Konkretnya, yang paling penting dalam kondisi ini adalah 
berbenah memperbaiki kondisi organisasi ke arah dalam, 
dengan cara konsolidasi. Perbanyaklah berbagai macam 
kegiatan internal untuk memperkuat ikatan para anggota 
dengan organisasi Anda. 
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Bab IV
Antara Pemimpin dan Pengikut

Salah satu keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang 
pemimpin adalah membangun hubungan interpersonal 
dangan para pengikutnya. Pengikut atau bawahan atau 

anggota, siapapun ia, adalah manusia berperasaan. Tidak 
seperti halnya robot, ia tidak akan selalu langsung bereaksi 
mengerjakan tugas yang diberikan, setiap kali mendapat 
perintah. Interaksi antara pemimpin dan pengikut bisa saling 
memberikan dampak positif maupun negatif bagi keduanya, 
dan akan berpengaruh pula terhadap kinerja masing-masing 
maupun kinerja organisasi. Untuk itu kemampuan komunikasi 
yang baik berperan dalam memahami satu sama lain agar 
semua pihak dapat mengeluarkan potensi terbesarnya bagi 
organisasi.

Kecerdasan Emosi Pemimpin

“Suatu ketika, sebuah perusahaan asing berniat 
membeli pesawat milik Indonesia. Karena tawaran itu cukup 
menarik, diutuslah dua orang perwakilan Indonesia untuk 
membicarakan kontrak pembelian pesawat  tersebut dalam 
sebuah jamuan makan malam bersama bos dari perusahaan 
asing tadi. Setelah makan malam usai—sementara proses 
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negosiasi kontrak masih belum berakhir—sang bos 
perusahaan asing tersebut lalu mengajak para perwakilan 
Indonesia untuk melihat-lihat koleksi guci miliknya. 
Dengan antusias dan menggebu-gebu, sang bos tersebut  
menerangkan satu persatu guci-guci kesayangannya yang 
ia banggakan kepada para perwakilan Indonesia. Ia pun 
menanyakan pendapat para perwakilan tersebut tentang 
guci-guci koleksinya. Salah seorang utusan Indonesia dengan 
ringannya mengomentari bahwa guci-guci yang dimiliki oleh 
sang bos, mudah ditemui di Jakarta dengan harga yang 
murah. Kontan saja, sang bos perusahaan asing tersebut 
marah besar. Merasa harga dirinya dilecehkan, kontrak 
pembelian pesawat terbang itupun ia batalkan. 

Dalam setiap interaksi antarmanusia, kecerdasan emosional 
sangatlah penting. Maka, seperti pesan dari cerita di atas, 
rendahnya kecerdasan emosional bisa berakibat fatal. 
Dalam kisah di atas, kalau saja utusan tersebut memahami 
kebanggaan sang bos tersebut akan koleksi gucinya, tentu 
pembatalan kontrak tersebut tidak akan sampai terjadi.

“Leadership is all about relationship”, sedangkan untuk 
membangun dan merawat hubungan dengan baik dibutuhkan 
suatu kecerdasan emosi. Seorang pemimpin tanpa 
kecerdasan emosi yang baik akan sulit untuk mendapatkan 
kepercayaan dari pengikutnya—mereka bahkan mungkin 
akan menjauhinya. Mustahil membangun kepemimpinan 
efektif tanpa adanya kecerdasan emosi.

Menurut Shankman dalam “Emotionally Intelligent 
Leadership” (2008), ada tiga kesadaran yang harus dilatih 
oleh para pemimpin yang ingin mengembangkan kecerdasan 
emosionalnya: kesadaran akan diri; kesadaran akan orang 
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lain; kesadaran akan konteks. Kesadaran akan diri menuntut 
Anda jujur mengenali emosi diri. Kesadaran akan orang lain 
mengharuskan Anda memperhatikan karakter setiap anggota 
atau pemimpin dalam organisasi. Kesadaran akan konteks 
menuntut Anda mengenali lingkungan, budaya, maupun 
norma tempat Anda berada.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai ketiga 
kesadaran tesebut, bayangkanlah sebuah tim sepak bola. 
Sang pelatih, sebagai pemimpin tim sepak bola, harus 
memiliki kesadaran akan diri sendiri (kemampuannya 
melatih, temperamennya dalam menghadapi tim yang ia 
latih), kesadaran akan orang lain (anggota-anggota tim sepak 
bola tersebut, pemilik saham, suporter), dan kesadaran 
akan konteks (peraturan, tim-tim lawan, tempat, musim 
pertandingan, dan lain sebagainya). Dalam hal ini sang pelatih 
harus menyadari, dirinya hanyalah sebagian dari banyak faktor 
dapat yang mempengaruhi  keberhasilan timnya meraih 
juara. Apabila pelatih tersebut bersikap egosentris, hanya 
mementingkan dirinya sendiri, tanpa melihat kondisi pihak 
lain, peraturan yang ada, dsb—dapat dipastikan tim yang ia 
latih akan kesulitan untuk mencapai target-targetnya.

Kenyataannya, banyak orang yang hanya memusatkan 
perhatian pada dirinya sendiri, dan kurang memiliki 
kesadaran akan orang lain, serta konteks. Keegosentrisan 
ini membuat mereka gagal memimpin, karena mereka 
cenderung untuk mengganggap semua orang memiliki pola 
pikir yang sama seperti dirinya. Ketika ternyata mereka tidak 
bisa mengendalikan keadaan, biasanya mereka akan mulai 
menyalahkan keadaan atau menyalahkan pihak lain. 
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Dengan memiliki kesadaran akan diri sendiri, orang lain, 
serta konteks, seorang pemimpin akan mudah membagi 
nilai dan visinya kepada para anggotanya. Apabila kesamaan 
nilai serta visi tersebut sudah tertanam di diri anggota, tidak 
akan sulit untuk meminta dan mengharapkan partisipasi 
aktif dan inisiatif dari para anggota dalam kegiatan-kegiatan 
organisasi. 

Kesadaran akan diri sendiri 

Langkah awal untuk mengenal diri Anda adalah 
mengidentifikasi emosi dan reaksi diri bila terjadi suatu 
kejadian. Dengan menyadari kecenderungan emosi Anda, 
Anda bisa mengetahui hot button Anda: kejadian atau kata-
kata seperti apa yang membuat Anda tersinggung atau 
marah. Dengan mengetahuinya, Anda bisa menghindari hot 
button itu atau bersiap ketika akan menghadapinya.

Ketika ada yang menekan hot button Anda, Anda harus belajar 
mengendalikan emosi. Tidak ada seorang pun yang suka 
pada seorang pemarah, apalagi pemimpin yang suka marah-
marah. Ketika Anda menghadapi hot button Anda, Anda 
harus dapat mengambil tindakan yang tepat, yang tidak akan 
merugikan Anda kemudian. Anda harus menyadari bahwa 
tindakan seseorang ketika marah lebih bersandar pada emosi 
sesaat ketimbang logika, dan biasanya merupakan sebuah 
kesalahan. 

Misal, seorang teman menceritakan sebuah kejadian yang 
menurut Anda seharusnya tidak perlu diceritakan, di depan 
publik. Ia membuat Anda tersinggung—ia menekan hot 
button Anda. Maka ada dua pilihan tindakan yang bisa 



��

Antara Pemimpin dan Pengikut

Anda lakukan. Pertama, Anda meledak. Anda memarahinya 
di depan orang lain, dan bersumpah untuk tidak menjadi 
temannya lagi. Akibatnya, jelas persahabatan Anda putus di 
sana, dan Anda pun akan diingat sebagai sosok yang mudah 
murka.

Kedua, Anda segera menarik teman Anda dan memintanya 
untuk berbicara secara pribadi. Anda dapat mengungkapkan 
betapa kecewanya Anda mendengar apa yang ia katakan. 
Anda juga dapat memintanya menjelaskan mengapa 
ia menceritakan hal yang seharusnya menjadi rahasia 
itu—bisa jadi ia punya alasan yang kuat yang ternyata 
bisa Anda maklumi. Teman Anda bisa juga jadi merasa 
bersalah setelahnya, dan meminta maaf kepada Anda untuk 
memperbaiki kesalahannya. Namun apabila ternyata ia tidak 
juga merasa perlu meminta maaf, setidaknya Anda dan dirinya 
telah saling bertukar pandangan. Masalah akan selesai tanpa 
perselisihan yang memanjang.

Selain mengenali pola emosi, Anda juga harus mengenali 
kelebihan dan kekurangan diri. Mengenali kelebihan dan 
kekurangan diri sama pentingnya dengan bercermin sebelum 
memulai aktivitas di pagi hari. Anda perlu memeriksa apakah 
rambut sudah tertata rapi, kancing baju telah terpasang 
lengkap, dan lain sebagainya. Tentu akan gawat bila Anda 
melupakan hal penting seperti memakai celana sebelum 
berangkat kuliah. Dengan mengetahui kelebihan dan 
kekurangan diri, Anda bisa tahu bagian mana dalam diri Anda 
yang masih perlu diperbaiki.

Untuk mengenali diri, Anda memang perlu merenung, 
berintrospeksi diri atau bahkan menuliskan peristiwa 
penting dalam catatan harian. Anda dapat secara berkala 
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merenungkan apa yang telah Anda lakukan hari ini, perlakuan 
Anda terhadap orang lain, dsb. Bahkan Anda mungkin perlu 
menyediakan waktu khusus untuk hal ini; introspeksi secara 
berkala ini dapat mengingatkan kita untuk selalu memperbaiki 
diri menjadi lebih baik.

Memperoleh kesadaran akan diri dapat dimulai dengan 
mengenali diri sendiri: siapa diri Anda, apa tujuan Anda, apa 
yang Anda sukai dan tidak sukai, nilai apa yang Anda pegang 
dan percayai? Jika Anda mudah menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, itu adalah salah satu pertanda bahwa 
Anda telah mengenal diri sendiri dengan baik. 

Anda tidak harus bisa menjawab semua pertanyaan tersebut 
pada saat ini, karena mengenal diri adalah proses yang 
panjang. Anda memiliki waktu seumur hidup untuk belajar 
mengenal diri sendiri. Hanya saja, proses pengenalan diri tidak 
akan terjadi begitu saja—kesadaran itu tidak akan datang 
begitu saja kepada Anda, melainkan butuh usaha yang keras 
untuk mendapatkannya. 

Terkadang bias subjektivitas dalam menilai diri sendiri dapat 
memberikan Anda pemahaman yang salah tentang diri Anda. 
Maka, cara berikutnya untuk mendapatkan kesadaran akan 
diri sendiri adalah dengan bertanya kepada orang lain—
mereka bisa jadi lebih objektif dalam menilai Anda. Mereka 
mungkin saja mengetahui kekurangan Anda yang tidak Anda 
sadari sendiri. Tetapi tentu saja dibutuhkan kebesaran hati 
untuk dapat menerima berbagai penilaian mereka seperti 
apa adanya.
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Kesadaran akan orang lain

Manusia adalah makhluk hidup. Manusia tidak bisa disamakan 
dengan mesin yang jika mendapat perintah akan langsung 
bertindak sesuai perintah tersebut. Anda perlu menyadari 
bahwa setiap orang memiliki cara kerja, perangai, sifat, dan 
keinginan yang berbeda. Terlalu banyak jumlah manusia di 
muka bumi ini untuk dianggap hanya memiliki satu karakter 
saja. Jika Anda bisa memahami perbedaan setiap orang, maka 
Anda pun akan dapat memperlakukan mereka dengan tepat, 
sesuai dengan karakter masing-masing.

Dalam berorganisasi, memperlakukan orang lain secara tepat 
sangatlah penting. Seorang anggota organisasi yang sedang 
baik suasana hatinya, akan langsung merespon dengan 
tepat dan cepat ketika ia mendapat perintah. Namun ketika 
ia ada sedang berada dalam kondisi bete, jangan berharap 
kinerjanya akan sama baiknya. Dalam keadaan seperti itu, 
alih-alih tetap memaksanya untuk menyelesaikan pekerjaan 
yang menjadi tanggungjawabnya, bisa jadi tindakan yang 
lebih tepat adalah menghiburnya atau membiarkannya 
tenang sampai masalahnya selesai. 

Walaupun Anda mungkin membutuhkan mereka untuk 
melakukan suatu pekerjaan yang penting untuk organisasi 
kalian, Anda harus terlebih dahulu memahami kondisi anak 
buah/pemimpin Anda. Bagaimana mungkin orang lain akan 
mengerti harapan atau kebutuhan Anda bila Anda tidak mau 
mengerti keadaan mereka? Bukankah sangat menyenangkan 
bila ada orang yang memahami Anda tanpa Anda menjelaskan 
perihal keadaan Anda?
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Pengikut adalah bagian penting dalam sebuah organisasi. 
Tidak akan ada organisasi jika hanya berisi seorang ketua 
saja. Karena itu, memperhatikan mereka dan bersikap sesuai 
dengan karakter mereka masing-masing akan mempermudah 
berjalannya suatu organisasi.

Cara yang paling baik untuk memahami orang lain adalah 
dengan mengembangkan empati dalam diri Anda. Empati 
berbeda dengan simpati. Simpati itu berusaha memahami 
keadaan orang lain dengan persepsi Anda, bagaimana 
perasaan Anda ketika Anda berada dalam situasi yang sedang 
ia hadapi. Empati lebih dalam dari simpati, empati menuntut 
Anda berusaha memahami keadaan orang dari sudut pandang 
orang tersebut. Seseorang yang memiliki sikap empati akan 
mudah memotivasi orang lain.

Empati dibutuhkan untuk melahirkan rasa saling memahami. 
Karena itu, cara praktis meraih empati adalah dengan 
mendengarkan orang lain sepenuh hati. Anda tidak 
sekadar mendengar “apa” yang ia sampaikan, tetapi 
juga mendengarkan “bagaimana” ia menyampaikannya. 
Perhatikanlah intonasi, bahasa tubuh, yang ia pergunakan—
yang lebih menggambarkan bagaimana perasaannya 
sebenarnya.

Anda bisa mulai dengan mengira-ngira seorang teman Anda 
saat ini? Apakah ia  sedang senang atau sedih? Bagaimana 
riwayat hidupnya? Apakah ia orang yang tegar atau mudah 
putus asa bila menghadapi masalah? Bagaimana reaksinya 
terhadap perintah, apakah berleha-leha, sigap melaksanakan, 
atau menghindar dengan berbagai alasan?
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Kesadaran akan konteks

Misalnya Anda memimpin dua unit kegiatan mahasiswa (UKM) 
di jenjang yang berbeda: komandan Resimen Mahasiswa 
(Menwa), dan ketua panitia sebuah acara unit kesenian. 
Dalam memimpin Menwa, Anda tentu dapat dengan leluasa 
menggunakan berbagai pendekatan militeristik, termasuk 
yang bersifat komando searah dari atasan ke bawahan (top-
down). Namun, beberapa pendekatan tersebut mungkin 
tidak akan tepat ketika Anda terapkan dalam memimpin 
kepanitiaan acara kesenian; beberapa orang mungkin akan 
tersinggung jika Anda langsung memerintahnya tanpa basa-
basi. 

Dalam organisasi manapun, Anda perlu berhati-hati dalam 
menyampaikan sebuah perintah kepada bawahan. Meskipun 
isi pesan berupa perintah yang disampaikan adalah sama, 
demikian pula dengan cara penyampaiannya, tetapi ketika 
ia disampaikan dalam dua lingkungan yang berbeda, 
kemungkinan besar hasilnya pun akan berbeda. Maka 
Anda harus mempelajari masing-masing organisasi terlebih 
dahulu, untuk bisa mengetahui cara apa yang kira-kira tepat 
untuk memimpin organisasi tersebut. Dalam kasus ini, 
mengganggap budaya kedua UKM itu sama adalah persepsi 
yang salah. Masing-masing UKM (organisasi) memiliki budaya 
(konteks) yang berbeda.

Konteks adalah setiap hal yang ada dalam lingkungan tempat 
pemimpin dan pengikut berada, seperti situasi, budaya, 
sejarah, dan peraturan. Setiap organisasi akan memiliki 
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situasi, budaya, sejarah dan peraturannya sendiri. Karena 
itu, sikap yang cocok untuk satu organisasi tertentu belum 
tentu cocok untuk organisasi lain. Bahkan bisa jadi sikap yang 
sama pada satu organisasi pada waktu yang berbeda pun 
akan tidak tepat. Hal ini karena konteks adalah sesuatu yang 
dinamik. Situasi dan sejarah organisasi tentu berkembang 
seiring perubahan waktu. Jika pemimpin diumpamakan 
sebagai nahkoda, maka kesadaran akan kondisi alam 
(konteks) akan mempermudahnya mengarungi lautan meski 
badai menerjang kapalnya.

Untuk memiliki kesadaran konteks, Anda perlu menjadi 
“elang”. Elang yang terbang tinggi mampu melihat 
keseluruhan situasi yang ada di daratan. Ketika ia sedang 
mengejar seekor kelinci, dia mengetahui ke mana 
kemungkinan kelinci itu akan lari karena ia sudah melihat 
seluruh jalur yang mungkin kelinci itu lalui.

Ketika pertama Anda memasuki suatu organisasi, sebagai 
“elang”, yang perlu Anda lakukan adalah “terbang”. Anda 
perlu melihat secara menyeluruh hal-hal penting yang ada 
dalam organisasi. Selain hal yang bersifat keorganisasian di 
atas, Anda pun perlu mengetahui interaksi yang terjadi dalam 
organisasi. Hal ini seringkali tidak kasat mata, apalagi tertulis 
dalam aturan keorganisasian. Memahami apa yang terjadi 
dalam organisasi berarti mempelajari perbedaan antara 
apa yang secara resmi tertulis dengan apa yang sebenarnya 
terjadi. Bisa jadi yang sebenarnya berpengaruh dalam suatu 
organisasi bukanlah orang yang berada pada posisi ketua. 
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Hal ini memang tidak mudah, tetapi dapat dilatih. Sebagai 
latihan awal ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi 
panduan:

· Apakah organisasi Anda menjalankan program-
program kerjanya dengan baik? 

· Apakah ketua dan para anggotanya senang 
mengerjakan tugas organisasi?

· Apakah organisasi Anda menjadi kebanggaan bagi 
para anggotanya? Bagian mana yang membuat 
mereka bangga?

· Bagaimana sikap pihak luar organisasi (massa 
kampus, birokrat kampus, dsb) terhadap keberadaan 
organisasi? Apakah organisasi Anda dianggap 
bermanfaat atau merugikan mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dikembangkan lebih 
dalam lagi, seperti:

· Bagaimana interaksi antaranggota dan antara anggota 
dengan ketuanya?

· Siapa yang sebenarnya memimpin? Siapa yang ingin 
memimpin?

· Apa ada kelompok/geng yang mendominasi dalam 
organisasi? Berapa dan siapa saja kelompok tersebut? 
Kelompok siapa yang paling berpengaruh?

Tabel contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat Anda ajukan 
terhadap diri sendiri untuk memperdalam kesadaran akan 
diri sendiri, kesadaran akan orang lain, dan kesadaran akan 
konteks.



��

Menjadi Pemimpin Masa Depan - Dimulai dari Kampus

Diri sendiri Orang lain Konteks

· Siapa aku? 

· Apa tujuanku? 

· Apa cita-citaku? 

· Apa yang 
membuatku 
termotivasi? 

· Apa yang membuat 
aku frustasi? 

· Bagaimana keadaan 
yang membuat 
aku dalam kondisi 
terbaik?

· Siapakah teman-
teman Anda dalam 
organisasi?

· Bagaimana kondisi 
mereka saat ini?

· Bagaimana riwayat 
hidup mereka? 

· Apakah mereka 
orang yang tegar 
atau mudah putus 
asa bila menghadapi 
masalah? 

· Bagaimana reaksi 
mereka terhadap 
perintah, apakah 
berleha-leha, sigap 
melaksanakan, atau 
menghindar dengan 
berbagai alasan?

· Apakah organisasi 
Anda menjalankan 
program-program 
kerjanya dengan 
baik? 

· Apakah ketua dan 
para anggotanya 
senang mengerjakan 
tugas organisasi?

· Apakah organisasi 
Anda menjadi 
kebanggaan bagi 
para anggotanya? 
Bagian mana yang 
membuat mereka 
bangga?

· Bagaimana interaksi 
antaranggota dan 
antara anggota 
dengan ketuanya?

Tabel 4.1 Contoh pertanyaan tentang kesadaran diri, 
kesadaran orang lain, serta kesadaran konteks.

Komunikasi Kepemimpinan

Komunikasi merupakan sesuatu yang mutlak bagi manusia 
yang merupakan makhluk sosial. Komunikasi terjadi setiap 
kali manusia berhubungan satu sama lainnya. Secara eksak, 
jika bukan untuk memberitahukan sebuah informasi, tujuan 
berkomunikasi yang lainnya adalah untuk menyuruh orang 
lain melakukan sesuatu. Namun tujuan komunikasi yang 
lebih luhur adalah agar masing-masing orang bisa saling 
memahami. 
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Kegagalan seorang pemimpin kebanyakan ternyata bukan 
karena pemimpin tersebut tidak memiliki visi yang bagus atau 
program kerja yang jelas, tetapi lebih karena pemimpinnya 
tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada 
pengikutnya. Seorang pemimpin yang gagal berkomunikasi 
dapat menyebabkan kesalahpahaman antara anggota 
dalam organisasi. Komunikasi yang baik merupakan perekat 
organisasi agar tetap utuh. 

Ada tujuan-tujuan penting yang harus dicapai oleh komunikasi 
kepemimpinan. Pertama, menegaskan visi misi, agar orang-
orang tahu ke mana organisasi Anda melaju. Kedua, agar 
orang-orang tahu mengapa, dan bagaimana, perubahan 
dan perbaikan dilakukan. Ketiga, mendorong orang orang 
berinisiatif melakukan aksi nyata. Keempat, memperkuat 
organisasi dengan membuat orang-orang merasa nyaman 
berada dalam organisasi.

Komunikasi kepemimpinan setidaknya terjadi pada dua hal: 
pada situasi informal dan formal. Untuk kedua situasi ini 
dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Pada situasi informal, 
dimungkinkan untuk melakukan komunikasi interpersonal 
yang akrab.

Komunikasi interpersonal

Setidaknya ada tiga yang harus dilakukan seorang pemimpin 
dalam komunikasi interpersonal. 
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Membina kedekatan

Hal paling penting diraih dari komunikasi interpersonal adalah 
membina kedekatan antara seorang pemimpin dan pengikut. 
Seorang pemimpin yang dekat dengan pengikutnya akan 
dengan mudah diikuti, dan diterima perintah-perintahnya. 
Dalam membina kedekatan, yang paling penting bukan 
menyampaikan apa yang kita pikirkan. Justru sebaliknya kita 
perlu mendengar apa yang mereka pikirkan, inginkan, dan 
rasakan. 

Dekat dengan pengikut bukan berarti harus selalu menyetujui 
keinginan mereka. Misalnya, Anda memiliki seorang teman. 
Ketika sedang direncanakan untuk membuat suatu acara, 
tanpa sungkan dia meminta untuk ditempatkan menjadi staf 
atau pimpinan bagian tertentu dalam susunan kepanitiaan. 
Padahal karena dekat dengannya, Anda tahu bahwa dia tidak 
cocok untuk posisi tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? 
Anda mungkin tidak enak untuk menolak permintaannya, 
tetapi bayangkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh 
orang lain dan bahkan organisasi Anda. Apabila Anda tetap 
memberikan posisi itu, lalu akhirnya acara tersebut gagal, 
bukan tidak mungkin ia sendiri juga akan menyalahkan Anda 
karena tidak memberi pertimbangan sebelumnya. 

Dengan kedekatan yang Anda miliki dengan teman-teman 
Anda dalam organisasi, seharusnya dapat membuat Anda 
memahami dan menilai potensi mereka dengan lebih baik. 
Penilaian ini bukan berarti akan saling menghambat karir 
keorganisasian, tetapi justru membuat satu sama lain 
mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk berkembang 
sesuai kecakapannya.
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Membangun kredibilitas

Mana yang akan Anda pilih ketika akan diminta berbicara 
tentang kesehatan, mahasiswa kedokteran kah, atau 
mahasiswa teknik? Tentu Anda akan lebih percaya 
kepada mahasiswa kedokteran; mahasiswa kedokteran 
jelas mempelajari masalah kesehatan sesuai kurikulum 
pendidikannya. Kredibilitasnya dibangun dari titelnya sebagai 
mahasiswa kedokteran. Bagi seseorang pemimpin sendiri, 
kredibilitas sangat diperlukan agar ia didengar dan dihormati 
oleh anggotanya. 

Setidaknya ada empat cara bagaimana pemimpin 
membangun kredibilitas. Pertama, katakanlah kebenaran 
dan terbukalah. Katakan apa sebenarnya yang terjadi, 
dengan saling mengetahui kebenaran, kepercayaan akan 
muncul. Kedua, jangan berlebihan ketika berjanji. Jangan 
menjanjikan sesuatu yang tidak dapat Anda tepati. Hal ini yang 
paling mudah menjatuhkan kredibilitas seorang pemimpin. 
Ketiga, kerjakanlah apa yang Anda katakan. Peganglah 
perkataan Anda. Ketika seorang pemimpin berkata akan 
mengerjakan sesuatu dan ia mengerjakannya, dengan mudah 
ia akan meningkatkan kredibilitasnya sendiri di mata para 
pengikutnya.

Memelihara visi misi

Komunikasi kepemimpinan tidak akan berhenti sampai Anda 
selesai menyampaikan pesan. Sebagai pemimpin, Anda 
perlu menjaga agar apa yang Anda sampaikan tetap hidup. 
Sering kali, visi misi organisasi melenceng di tengah jalan. 
Misalnya ketika di awal kepengurusan telah diputuskan untuk 
memperbaiki regenerasi anggota, kinerja, dan kekuatan 
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organisasi terlebih dahulu karena organisasi tersebut hampir 
mati ditinggalkan anggota lamanya. Di tengah jalan, ternyata 
banyak peluang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan 
yang dapat meningkatkan popularitas organisasinya, tetapi 
jika dilaksanakan berisiko menyebabkan sumberdaya 
organisasi tidak akan cukup kuat untuk menopang 
kepengurusan berikutnya. Karena itu, seorang pemimpin 
perlu selalu berpegang kuat kepada tujuan awal, visi misi, 
kepengurusannya.

Komunikasi massa

Komunikasi massa dalam organisasi kemahasiswaan 
setidaknya dilakukan pada dua momen, yaitu ketika rapat 
pengurus dan ketika memberikan sambutan suatu acara. Yang 
paling sering dihadapi adalah rapat pengurus, sedangkan 
sambutan acara mungkin hanya akan diberikan seorang 
pengurus satu atau dua kali dalam masa jabatannya. Rapat 
pengurus mungkin akan lebih bebas aturannya, sedangkan 
memberikan sambutan memerlukan kemampuan public 
speaking. Meski keduanya sedikit berbeda, tetapi langkah-
langkah persiapannya cukup mirip.

Tahap persiapan

“Barangsiapa naik panggung tanpa persiapan, akan turun 
dengan rasa malu.”

Begitulah kira-kira pesan Shakespeare. Seorang pemimpin 
harus mempersiapkan apa yang akan ia utarakan. Ketika yang 
ia sampaikan adalah pesan yang tepat, komunikasinya akan 
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meningkatkan kepercayaan dan memperlancar hubungan 
dengan anggota organisasi.

Sebagai persiapan rapat, kita perlu menganalisa skala acara 
yang kita hadiri, berapa orang yang akan hadir, siapa saja? 
Tentu situasi rapat besar seperti rapat anggota, atau rapat 
dengan pihak fakultas, akan berbeda dengan rapat rutin 
bulanan, yang akan memerlukan pendekatan komunikasi dan 
persiapan yang berbeda. Jika Anda adalah orang yang akan 
memimpin rapat tersebut, Anda harus memiliki kesiapan 
lebih tentang apa yang akan dibahas dalam rapat tersebut. 
Siapkanlah agenda rapat, serta dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan sebagai bahan yang akan Anda komunikasikan. 
Jangan sampai ketika rapat akan dimulai Anda baru bertanya, 
“Apa yang akan kita bahas sekarang?”

Untuk persiapan public speaking, jangan ragu untuk 
menyiapkan catatan apabila Anda belum mahir atau menguasai 
bahan. Buat catatan yang setidaknya berisi poin-poin penting 
yang hendak disampaikan. Ada dua keuntungan membuat 
catatan kecil ini. Pertama, catatan tersebut mencegah 
kita lupa akan hal-hal yang ingin kita sampaikan. Jika Anda 
memberikan pidato atau sambutan tanpa catatan, sedangkan 
Anda berada dalam keadaan gugup, biasanya ada satu atau 
dua hal penting yang Anda lewatkan. Kedua, membatasi agar 
apa yang disampaikan tidak melebar ke mana-mana. Ketika 
belum memiliki cukup pengalaman berbicara di depan publik, 
dan gugup, maka akan ada suatu kecenderungan bahwa 
omongan Anda akan tidak fokus. Catatan kecil tersebut akan 
bertindak sebagai panduan, sampai Anda telah cukup mahir 
dalam berbicara di depan publik.
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Tahap penyampaian

Ketika pertama kali berbicara di depan umum pasti rasa grogi 
itu muncul. Rasa grogi tersebut sebenarnya wajar; ia muncul 
karena beberapa sebab seperti: tidak siap dengan bahan 
yang akan disampaikan; tidak tahu apa yang harus dikatakan; 
merasa dinilai oleh yang lain. Ketidaksiapan dapat diatasi dari 
jauh-jauh hari sebelumnya, dengan mempersiapkan bahan 
yang baik dan detail—kecuali ketika Anda diberi mandat 
untuk berbicara di depan umum secara mendadak. Namun 
apapun situasinya, jangan terlalu yakin bahan pembicaraan 
akan muncul dengan tiba-tiba dalam kepala Anda. 

Tidak tahu apa yang harus dikatakan, tidak tahu bagaimana 
harus memulai atau menutup pembicaraan bisa diatasi 
dengan memperbanyak latihan—kemampuan berbicara di 
depan umum tumbuh dari pengalaman. Begitu pula dengan 
rasa grogi yang timbul karena berbagai sebab, akan dapat 
berkurang dengan latihan. 

Menarik atau membosankannya sebuah pesan yang 
disampaikan, tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan itu 
sendiri. Sebenarnya cara penyajianlah yang justru sangat 
berpengaruh dalam menarik minat orang akan suatu pesan. 
Isi dari pesan itu sendiri hanya berpengaruh sangat kecil 
dibandingkan dengan visualisasi, gerakan tubuh, ataupun 
intonasi yang kita gunakan. Cara penyampaian inilah yang 
juga harus dilatih terus-menerus, agar lebih luwes.
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Followership

Banyak yang menekankan pentingnya leadership, 
kepemimpinan, dalam berorganisasi. Padahal ada aspek lain 
yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan dalam 
berorganisasi, yaitu followership, kepengikutan. Setiap 
anggota organisasi haruslah memiliki followership  yang baik 
agar organisasi dapat berjalan baik. Percuma saja memiliki 
pemimpin hebat, jika para pengikutnya membangkang 
terhadapnya.

Tipe pengikut

Jika melihat kondisi organisasi masa kini, termasuk organisasi 
kemahasiswaan, setidaknya ada empat tipe pengikut. Empat 
tipe ini dilihat berdasarkan kinerja dan interaksinya dengan 
anggota tim yang lain. Keempat kriteria tersebut adalah:

Bawahan (Subordinate). Tipe pengikut seperti ini memiliki 
kinerja dan interaksi  yang rendah dalam organisasi. “Bawahan” 
merupakan pengikut pasif, tidak memiliki inisiatif, dan kurang 
terikat dengan tim. Ia bahkan jarang muncul dan berinteraksi 
bersama anggota tim yang lainnya. “Bawahan” hanya akan 
mengerjakan sesuatu apabila diperintahkan kepadanya. 
“Bawahan” juga seringkali menjauh dari organisasi, agar 
tidak mendapatkan tanggungjawab yang lebih berat.

Kontributor (Contributor). “Kontributor” memiliki kinerja 
yang tinggi, tetapi rendah interaksinya. Walaupun rajin dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya, mereka tidak ingin terikat 
dengan tim. Seorang “kontributor” senang bekerja sendirian, 
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bahkan mungkin akan kesulitan ketika harus bekerja sama 
dengan orang lain.

Politisi (Politician). Seorang “politisi”, seperti namanya, 
merupakan pengikut yang mudah berinteraksi dengan anggota 
tim yang lainnya, tetapi berkinerja rendah. Mereka memiliki 
kemampuan interpersonal yang tinggi, mudah menjalin relasi 
dengan anggota lainnya. Hanya saja rasa tanggung jawab 
dan integritasnya rendah, sehingga banyak tugas-tugasnya 
yang terbengkalai.  Dengan menggunakan kemampuan 
interpesonalnya, acapkali ia juga berusaha melimpahkan 
apa yang sebenarnya menjadi tanggungjawabnya, kepada 
anggota lain.

Rekan (Partner). “Rekan” memiliki kinerja dan interaksi yang 
tinggi dalam organisasi. Tidak hanya mampu mengerjakan 
tugas dengan baik, mereka juga pandai menjalin hubungan 
dengan anggota lainnya. Mereka juga membuat inisiatif-
inisiatif dalam organisasi yang bermanfaat bagi semua pihak. 

I n
 t 

e 
r a

 k
 s

 i Politisi Rekan

Bawahan Kontributor

K i n e r ja 

Diagram 4.1 Tipe Pengikut



��

Antara Pemimpin dan Pengikut

Menghadapi setiap tipe pengikut

Pengikut dengan tipe “politisi” mungkin pada awalnya akan 
disukai oleh banyak orang, tetapi bila ia selalu menghindar 
dari tugas yang menjadi tanggungjawabnya, maka beberapa 
pihak akan berbalik tidak simpatik kepadanya. Apalagi bila ia 
selalu pandai mencari alasan untuk lari dari tugas-tugasnya, 
dan melimpahkannya keada orang lain. Dalam menghadapi 
seorang “politisi”, seorang pemimpin perlu bersikap tegas. 
Pemimpin perlu mempertanyakan komitmennya, bahkan jika 
perlu mempertanyakan kembali tujuannya bergabung dalam 
organisasi. 

“Kontributor” mungkin lebih bermanfaat bagi organisasi 
daripada “politisi”, tetapi alangkah anehnya bila ada 
seseorang yang selalu mengerjakan tugas-tugas organisasi 
tanpa kita mengenalnya, tentu hal ini tidaklah sehat bagi 
organisasi. Apalagi kurangnya interaksi dengan anggota tim 
yang lain dapat membuka peluang bagi kesalahpahaman. 
Seorang pemimpin yang menemukan pengikut tipe ini perlu 
senantiasa mengajak dan melibatkannya dalam komunitas 
organisasi. Mungkin pengikut tersebut memang memiliki 
masalah dalam komunikasi sosial, atau memiliki alasan lainnya, 
yang sebenarnya bisa diatasi. Dengan melibatkannya, pengikut 
tipe “kontributor” ini akan mulai belajar bersosialisasi.

Tipe pengikut yang baik tentu saja tipe “rekan”. Jika sebuah 
organisasi memiliki banyak anggota dengan tipe ini, visi dan 
perubahan yang dibawa oleh sang pemimpin akan lebih 
mudah tercapai. Seorang pemimpin perlu memberikan 
kepercayaan lebih kepada pengikut tipe ini. Bahkan bila perlu 
tidak memberi instruksi yang terlalu detil. Instruksi yang 



��

Menjadi Pemimpin Masa Depan - Dimulai dari Kampus

terlalu detil akan membuat akan membuat mereka tidak 
berkembang dan kreativitasnya menjadi terhambat. 

Sebaliknya, pengikut tipe “bawahan” malah memperlambat 
kinerja organisasi. Walaupun namanya tercantum dalam 
organisasi, tetapi pengikut tipe “bawahan” ini tidak 
memberikan sumbangsih kepada organisasi. Kemungkinan 
besar permasalahan pengikut tipe “bawahan” ini adalah 
motivasi yang rendah, atau penugasan yang salah. Karena itu, 
pengikut tipe ini perlu terus dimotivasi, dan dikontrol. Jangan 
juga takut untuk mendikte tugasnya dengan detail, karena bisa 
jadi ia juga kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya. 
Kemungkinan lainnya seseorang bertindak sebagai 
“bawahan” dalam sebuah organisasi adalah, orang tersebut 
memang tidak suka bekerja dalam organisasi tersebut. 
Apabila setelah dipertanyakan komitmennya, pengikut tipe 
ini masih tidak berubah dan malah menghambat kinerja 
organisasi, jangan ragu untuk memintanya keluar—sebab ia 
malah bisa menjadi pengaruh negatif.

Seorang pemimpin yang baik harus mampu mengenali tipe 
anggotanya. Dengan demikian pemimpin akan beradaptasi 
dan mampu bersikap dengan tepat. 

Pentingnya good followership

Agar berjalan dengan baik, sebuah organisasi tidak 
hanya membutuhkan kepemimpinan yang baik, tetapi 
juga followership/kepengikutan yang baik. Followership 
ditunjukkan dengan komitmen yang tinggi pada organisasi. 
Komitmen seorang pengikut kepada pemimpin tidak 
berarti dia harus selalu setuju kepada pemimpinnya. Justru 
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komitmen ini akan melahirkan inisiatif, kekritisan, integritas, 
dan kinerja yang tinggi dalam organisasi. 

Followership merupakan prasyarat untuk agar kepemimpinan 
yang efektif bisa berjalan. Begitu pula sebaliknya, jika 
pengikut tidak memliliki followership yang baik—tidak 
mengikuti pemimpinnya dengan baik, maka beban pemimpin 
akan menjadi lebih berat. Coba Anda renungkan, bukankah 
jika Anda menjadi seorang pemimpin Anda berharap para 
anggota-anggota mau bekerja sama dan mengikuti arahan 
dari Anda? 

Selain bermanfaat bagi organisasi, pengalaman menjadi 
pengikut yang baik akan berguna saat tiba giliran Anda 
menjadi pemimpin. Pengalaman tersebut akan menuntun 
Anda memimpin secara efektif, karena Anda telah mengetahui 
seluk beluk organisasi dengan baik sampai ke detil-detilnya.

Sikap pengikut yang baik

Menjadi seorang pengikut yang baik sebenarnya mudah. 
Ketika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, maka Anda 
tinggal mengikutinya. Tanggung jawab seorang pemimpin 
bukanlah suatu hal yang sepele—ia tidak hanya bertanggung 
jawab atas tercapainya visi, tetapi juga bertanggung jawab 
atas setiap kesalahan yang dilakukan pengikutnya. 

Namun jangan lupa, sebagai pengikut, kita harus mengikuti 
pemimpin dengan penuh inisiatif dan kekritisan. Inisiatif tentu 
dibutuhkan karena seorang pemimpin tetap saja manusia 
biasa yang memiliki keterbatasan. Pemimpin bahkan bisa 
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melakukan kesalahan yang melenceng dari tujuan organisasi, 
di sini sikap kritis kita sebagai pengikut menjadi penting.

Menurut Lussier dan Achua (2004), ada beberapa sikap yang 
harus dibangun untuk menjadi seorang pengikut yang baik. 
Sikap-sikap itu yaitu:

· memberikan dukungan kepada pemimpin,

· memiliki inisiatif yang tinggi,

· mencari dan menerima umpan baik dari pemimpin ,

· melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 
diterima,

· memperlihatkan apresiasi,

· selalu menyampaikan apa yang dikerjakan pada 
pemimpin,

Kondisi mahasiswa

Sikap seorang pengikut yang baik dalam organisasi 
kemahasiswaan yang perlu ditumbuhkan adalah inisiatif. 
Seringkali ketika suatu masalah sedang dibahas dalam rapat, 
mereka yang hadir enggan memberikan masukan, karena 
biasanya yang memberikan masukan malah ditunjuk menjadi 
penanggungjawabnya—ditumbalkan. Karena kebiasaan 
itu, orang cenderung berusaha menghindar dari tanggung 
jawab.

Namun ketika setiap orang tidak berinisiatif, maka tidak akan 
pernah ada gagasan yang terlontar untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. Padahal gagasan-gagasan yang muncul 
bisa jadi malah merupakan solusi bagi organisasi. Hendaknya 
setiap orang tidak segan untuk memberikan gagasan yang 
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baik, dan juga tidak segan untuk menerima tanggung jawab. 
Yang harus kita sadari, dengan kondisi kemahasiswaan saat 
ini, setiap mahasiswa pada dasarnya memiliki beban yang 
sama beratnya. Sama-sama berkuliah, sama-sama memiliki 
tugas akademik, pekerjaan rumah, dsb. Tentu tugas yang 
ada akan lebih ringan bila setiap orang sama-sama berinisiatif 
untuk menanggungnya, bukan sama-sama menghindar dari 
tanggung jawab.

Yang juga perlu dikembangkan adalah komunikasi. Dalam 
sebuah organisasi, penting agar setiap orang memiliki 
informasi yang sama—baik dari pemimpin maupun dari 
anggota yang lain. Apabila alur komunikasi dalam organisasi 
sampai terhambat, misalnya apa yang diketahui oleh 
pemimpin, tidak diketahui oleh para anggotanya, maka kinerja 
organisasi pun akan ikut tersendat. Sampainya informasi 
mengenai langkah-langkah dan perubahan yang terjadi di 
dalam organisasi akan mempermudah dan menghilangkan 
salah paham dalam mengerjakan tugas organisasi.

Kepemimpinan Transformasional 

Cara konvensional seorang pemimpin dalam memotivasi 
pengikutnya untuk bekerja adalah dengan memberikan 
“upah”. Ini adalah praktik kepemimpinan transaksional. 
Dalam kepemimpinan transaksional, seseorang terdorong 
untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan 
bertukar sesuatu yang bernilai. Karena itu, pemimpin 
transaksional memotivasi pengikutnya dengan apa yang 
bisa ia berikan kepada pengikutnya, misalnya uang maupun 
jabatan. Walaupun mudah untuk dilakukan, tetapi cara ini 
tidak berkelanjutan—tidak akan bertahan lama. Manusia 
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memiliki kebutuhan tak terbatas, yang tidak akan pernah bisa 
terpuaskan.

Cara yang lebih mutakhir dalam memotivasi pengikut 
untuk bekerja, adalah dengan meningkatkan motivasinya 
ke taraf yang lebih tinggi. Menurut teori hirarki kebutuhan 
dari Maslow, motivasi manusia memang memiliki beberapa 
tingkatan, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, 
yaitu: fisik (sandang, pangan, papan), keamanan (diri, harta), 
sosial (persahabatan, keluarga), penghargaan (kepercayaan 
diri, penghargaan dari orang lain), dan aktualisasi diri 
(moralitas, kreativitas).  

Gambar 4.1 Piramida Maslow

Tingkatan yang lebih tinggi tidak akan terapai bila tingkatan 
sebelumnya tidak terpenuhi. Bila seseorang belum terpenuhi 
kebutuhan fisiknya, sulit untuk membuatnya merasa 
puas akan keamanan dirinya, maupun kondisi interaksi 
sosialnya, apalagi termotivasi untuk menjalankan tugas yang 
mengharuskannya mengeluarkan uang untuk kebutuhan 
organisasi. Ini menjadi tugas bagi sang pemimpin untuk dapat 
memahami kondisi motivasi anggotanya. Apabila kebutuhan-

AKTUAL- 
ISASI DIRI

PENGHARGAAN

SOSIAL

KEAMANAN

KEBUTUHAN FISIK
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kebutuhan dasar seorang anggota telah terpenuhi, akan 
mudah untuk menaikkan motivasinya ke tingkat berikutnya. 
Dengan tingkat motivasi yang lebih tinggi, motivasi seseorang 
dalam bekerja akan lebih dashyat. 

Tingkat motivasi yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. 
Apabila seseorang berkiprah di dalam suatu organisasi 
dengan motivasi untuk aktualisasi diri, ia akan bekerja sebaik 
mungkin tanpa memikirkan apa timbal balik yang bisa ia 
dapatkan dari organisasi tersebut untuk dirinya. 

Cara meningkatkan motivasi ke taraf yang lebih tinggi ini, 
disebut juga kepemimpinan transformasional. Sebuah proses 
antara pemimpin dan pengikut yang saling mendorong moral 
dan motivasi satu sama lain ke tingkat yang lebih tinggi. 
Seorang pempimpin transformatif akan mengusahakan agar 
pengikutnya dapat mencapai tingkat motivasi tertinggi, yaitu 
aktualisasi diri. 

Ada dua cara untuk mendorong pengikut ke tingkat 
motivasi yang lebih tinggi. Pertama, seorang pemimpin akan 
mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada tingkat motivasi yang 
lebih rendah terlebih dahulu. Cara ini akan sangat menguras 
sumberdaya, bayangkan Anda sebagai pemimpin harus 
membuat puluhan bahkan ratusan pengikut Anda tercukupi 
kebutuhan sandang, pangannya. Kedua, pemimpin dapat 
membuat pengikutnya merasa bercukupan akan kondisinya—
merasa motivasi atas kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, 
dan menunjukkan bahwa ada motivasi yang lebih tinggi yang 
harus dikejar. Cara yang kedua ini dampaknya bisa sangat 
dashyat—para pemimpin manipulatif acapkali menggunakan 
cara ini lewat propaganda untuk memperoleh loyalitas dan 
memotivasi para pengikutnya untuk melakukan sesuatu, atas 
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nama negara, agama, dsb. Dalam kehidupan kampus, seorang 
mahasiswa biasanya sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dasarnya (fisik dan keamanan), sehingga lebih mudah untuk 
meningkatkan taraf motivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. 

Kepemimpinan 
Transformasional

Kepemimpinan 
Transaksional

Dibangun berdasarkan kebutuhan 
aktualisasi diri

Dibangun berdasarkan kebutuhan 
untuk membereskan pekerjaan, 
dan mendapatkan upah

Dipenuhi oleh tujuan, nilai, moral, 
dan etika 

Dipenuhi oleh kekuasaan dan 
posisi, politik dan keuntungan

Berorientasi kepada tujuan jangka 
panjang tanpa berkompromi 
kepada nilai dan prinsip 
kemanusiaan

Berorientasi kepada tujuan jangka 
pendek dan data yang terlihat 

Lebih fokus kepada misi-misi 
dan strategi-strategi yang akan 
dijalankan untuk mencapainya 

Berfokus kepada isu-isu taktis

Mendesain pekerjaan untuk 
membuat mereka bermakna dan 
menyadari potensinya

Berjuang untuk memenuhi 
ekspektasi peran secara efektif 
dalam sistem yang sedang berjalan 

Tabel 4.2 Perbedaan kepemimpinan transformasional dan 
transaksional 

Seorang yang memiliki kepemimpinan transformasional akan 
memiliki beberapa sifat berikut:

· Mengembangkan visi

Pemimpin transformasional menyalurkan segenap energi 
anggota organisasi dalam mencari visi bersama. Semua 
pemimpin transformasional mempunyai visi masa depan 
yang diidamkan dan dapat dicapai bagi organisasi.
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· Membina komitmen & kepercayaan

Mengenali visi yang menarik dan setali saja tidaklah cukup, 
visi tersebut harus dikomunikasikan dan ditanamkan dalam 
budaya organisasi. Visi yang ia bawa disampaikan secara 
persuasif dan inspiratif, bukan dengan perintah atau 
paksaan. 

· Mempermudah proses belajar dalam organisasi

Pemimpin transformasional melakukan berbagai cara untuk 
mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan 
pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman keberhasilan 
dan kegagalan. Mereka juga mendorong para anggotanya 
untuk melakukan hal yang sama. Mereka melibatkan diri 
pada kegiatan yang mengharuskan mereka berpikir kritis atas 
pemikiran mereka sendiri, bereksperimen dalam inovasi dan 
prosedur baru. Mereka menganggap kesalahan adalah bagian 
normal pelaksanaan kegiatan, dan memanfaatkan kesalahan 
itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. 
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Kondisi zaman tidak akan sama pada tiap kurun waktu. 
Sebuah organisasi perlu untuk dapat bertahan pada 
segala kondisi. Kotter dalam bukunya “Leading 

Change”, telah merincikan dengan unik langkah-langkah yang 
harus diambil dalam menerapkan perubahan, dan strategi-
strategi ketika menghadapi permasalahan yang timbul ketika 
melakukannya. Bab ini akan didasarkan pada intisari ide-ide 
di dalam buku tersebut. Pada bab ini, Anda akan mempelajari 
bagaimana cara sebuah organisasi dapat bertahan dalam 
perubahan kondisi. Tentunya dengan mencoba untuk ikut 
berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

Pentingnya Kata ’Berubah’ 

 “Puluhan tahun lalu, para atlet lompat tinggi masih 
melompat dengan suatu teknik yang disebut scissors 
kick. Teknik ini merupakan teknik dalam lompat tinggi 
yang dilakukan dengan cara menyilangkan kaki seperti 
gerakan menggunting, pada saat melewati galah. Teknik 
ini digunakan oleh seluruh atlet hingga kemudian seorang 
atlet, Dick Flosbury, memperkenalkan sebuah teknik baru 
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yang dinamakan Flosbury flop. Inilah teknik yang Anda lihat 
ketika pada perlombaan olimpiade atlet melompat dengan 
melentingkan badan mereka melewati galah.

Setelah teknik ini lahir, banyak atlet yang menyadari bahwa 
teknik baru ini memberikan hasil lompatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan teknik “gunting”. Maka semua atlet 
beralih menggunakan teknik Flosbury flop tersebut. Jika tidak, 
tentu mereka tidak akan dapat bersaing dalam kompetisi 
lompat tinggi dengan atlet lainnya yang menggunakan teknik 
tersebut.

Banyak perubahan yang telah terjadi di sekeliling Anda, dari 
mulai perubahan kecil, hingga perubahan besar yang jelas 
terlihat. Contohnya adalah Pertamina Indonesia, organisasi 
ini mengubah logo lama mereka yang bergambar kuda 
laut menjadi logo menyerupai huruf ‘P’ sebagai salah satu 
langkah perubahan citra perusahaan. Slogan barunya, “Pasti 
Pas”, diharapkan dapat meyakinkan konsumen bahwa 
kini pelayanan di SPBU Pertamina telah lebih baik. Harian 
Kompas juga mengubah tampilannya menjadi lebih muda, 
dan nyaman untuk dibaca. Perubahan ini diharapkan menarik 
segmen pembaca baru yang berumur lebih muda, agar harian 
tersebut tetap lestari. Namun perubahan baik tak harus kasat 
mata, ketika kini pemerintah telah berbenah dibandingkan 
masa sebelumnya, Anda bisa lebih nyaman dalam mengurus 
berbagai dokumen dan administrasi.

Pada dasarnya, manusia selalu menginginkan hasil yang lebih 
baik untuk dirinya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 
manusia senantiasa akan berubah. Berubah dalam arti menjadi 
lebih baik tentunya, bukan sebaliknya. Organisasi tempat 
Anda berkarya pun pasti akan menghadapi perubahan, sulit 



11�

Memimpin Perubahan

maupun mudah. Apapun kondisi yang melatarbelakangi suatu 
perubahan, ada satu hal yang diharapkan dari perubahan 
tersebut, yaitu kondisi yang akan lebih baik dari sebelumnya. 

Tipe-tipe Orang dalam Menyikapi 
Perubahan 

Seperti dijelaskan di atas, perubahan merupakan suatu hal 
yang pasti terjadi jika Anda menginginkan suatu perbaikan. 
Ternyata, respon tiap orang akan berbeda-beda ketika 
menghadapi suatu kondisi baru yang mengharuskan 
perubahan. Spencer Johnson dalam bukunya “Who Moved 
My Cheese?” menjelaskan mengenai empat tipe orang dalam 
menghadapi sebuah perubahan. Keempat tipe tersebut 
adalah:

Orang yang proaktif dalam menghadapi kondisi 
lingkungan yang baru. Tipikal orang seperti ini merupakan 
orang–orang yang cocok berperan sebagai pengambil strategi 
dalam organisasi. Mereka dapat melihat kondisi apa saja yang 
akan terjadi ke depannya, dan langkah penanggulangan apa 
saja yang perlu diambil. Merekalah yang akan berperan dalam 
menahkodai sebuah organisasi.

Orang yang reaktif terhadap kondisi lingkungan yang 
baru. Orang–orang yang reaktif akan langsung mengambil 
tindakan ketika mereka masuk dalam lingkungan yang baru. 
Entah itu menghasilkan hasil negatif atau positif, mereka 
tetap akan mengambil tindakan, tidak hanya akan berdiam 
diri saja. Dalam, organisasi orang yang reaktif sangat 
berperan dalam memberikan kontribusi nyata. Akan tetapi 
perlu dilakukan pengawasan dan kontrol sehingga tindakan 
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mereka tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-
nilai dan tujuan organisasi.

Orang yang ragu untuk berubah tetapi pada akhirnya 
mau berubah. Banyak yang termasuk ke dalam tipe ini, 
biasanya mereka mengalami keraguan untuk berubah karena 
mereka merasa takut akan kegagalan. Dipungkiri atau tidak, 
tindakan apapun yang Anda lakukan dalam melaksanakan 
perubahan belum tentu menghasilkan hasil yang lebih baik. 
Kegagalan selalu mungkin akan terjadi. Seorang yang peragu 
perlu banyak berlatih untuk menimbang dan mengambil 
risiko dalam bertindak.

Orang yang ‘merasa’ mapan dan tidak mau berubah. 
Inilah tipikal orang–orang “pro status quo”. Mereka merasa 
nyaman dengan kondisi yang sudah ada, sehingga tidak 
merasa perubahan itu perlu. Biasanya orang–orang tipikal 
ini menganggap bahwa apa yang mereka miliki sekarang 
merupakan kondisi terbaik mereka, sehingga perubahan 
tidak akan memberikan hasil lebih baik. Jika Anda sebagai 
pemimpin menemui mereka di dalam organisasi, Anda bisa 
berupaya megubah cara pandang mereka, atau mencoret 
mereka dari posisi strategis apabila mereka menghambat 
produktivitas organisasi.

Menjadi proaktif

Setelah membaca berbagai tipe di atas, Anda mungkin akan 
bercermin kepada diri Anda sendiri. Tipe yang manakah Anda? 
Tidak dapat Anda pungkiri bahwa seorang yang proaktif 
merupakan yang paling diharapkan, dan yang paling baik di 
antara yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan, orang–
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orang yang sigap terhadap perubahan dapat dibedakan 
menjadi dua kategori: reaktif dan proaktif. Orang–orang 
reaktif akan langsung mengambil tindakan tanpa banyak pikir, 
sedangkan orang–orang proaktif akan mempertimbangkan 
terlebih dahulu baik buruknya tindakan yang akan diambil. 
Menjadi proaktif bukan hanya sekedar mengambil inisiatif, 
tetapi juga bagaimana cara kita melihat suatu masalah dan 
bertanggungjawab untuk setiap tindakan kita. Orang–orang 
proaktif tidak akan menyalahkan kondisi yang ada, tindakan 
yang mereka ambil adalah berdasarkan pertimbangan–
pertimbangan, bukan sekedar karena perasaan.

Ketika ada seseorang tiba-tiba memukul kita, tentu kita 
masing-masing akan memberikan respon yang berbeda 
tergantung karakter kita. Orang yang reaktif akan langsung 
balik memukul, sedangkan orang proaktif, akan menenangkan 
diri terlebih dahulu—memikirkan apa penyebab ia dipukul. 
Apakah ia memang bersalah, apakah hanya salah paham, 
ataukah memang si pemukul mencari gara–gara saja. Tentu 
tindakan yang dia ambil akan berbeda tergantung penyebab 
mengapa ia dipukul. Jika ternyata ia memang bersalah, maka 
menjadi adil jika ia justru meminta maaf kepada si pemukul.

Untuk menjadi proaktif Anda perlu melakukan beberapa hal 
di bawah ini:

1. Anda perlu mengenali diri Anda sendiri, dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab. Dengan 
mengenali diri sendiri, Anda akan lebih mudah 
untuk mengendalikan setiap tindakan Anda. Dengan 
meningkatkan rasa tanggung jawab, Anda akan 
selalu berpikir dua kali sebelum mengambil sebuah 
keputusan atau tindakan. Jika Anda sadar bahwa 
Anda seorang yang temperamental ketika diserang 
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oleh kritik, tentu Anda dapat mencoba untuk melatih 
lebih bersabar ketika kritik tersebut datang, bukannya 
langsung balik menyerang si pemberi kritik.

2. Fokuskan setiap diri Anda pada sesuatu yang mampu 
dan dapat Anda lakukan. Jika Anda merupakan tipikal 
seorang pekerja dibandingkan seorang pemikir, Anda 
lebih baik mengambil inisiatif untuk menjadi panitia 
teknis daripada menghabiskan tenaga untuk membuat 
konsep sebuah kegiatan. Jika Anda memaksakan 
diri untuk melakukan suatu hal yang jauh di luar 
kemampuan Anda, Anda akan merasa tertekan.

3. Belajarlah bagaimana untuk meredam sikap–sikap 
reaktif dan meningkatkan pandangan positif 
terhadap suatu masalah. Salah satu caranya adalah 
dengan mencoba melihat masalah dari berbagai sudut 
pandang. Anda akan lebih mudah untuk memahami 
kondisi yang ada dari berbagai perspektif, serta 
bagaimana cara terbaik mengatasinya.

Memimpin Perubahan

Di bahasan sebelumnya, Anda telah belajar bagaimana setiap 
orang akan bereaksi berbeda terhadap suatu perubahan 
kondisi. Kini Anda akan belajar mengenai bagaimana 
memimpin sebuah organisasi untuk bertransformasi, berubah 
ke arah yang lebih baik.

Transformasi organisasi sangatlah penting. Organisasi yang 
tidak ikut berubah sesuai perubahan jaman, tidak akan 
bertahan. Ambil contoh yang paling sederhana: jika suatu 
organisasi kemahasiswaan tidak merekrut anggota baru, 
apa yang akan terjadi 3-4 tahun sesudahnya? Organisasi 
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tersebut akan bubar karena anggota-anggotanya yang lama 
satu persatu akan pergi: lulus kuliah, bosan dengan keadaan 
organisasinya, dll. Selain regenerasi kepengurusan, masih 
banyak tantangan lain bagi organisasi kemahasiswaan yang 
mengharuskannya untuk berubah.

Ada delapan tahap yang dapat Anda lakukan untuk memimpin 
organisasi menuju sebuah perubahan. Kedelapan tahap 
tersebut adalah :

Tahap 1: Menanamkan pentingnya suatu perubahan. 

Banyak organisasi yang gagal bertransformasi karena tidak 
memahami pentingnya perubahan. Organisasi yang merasa 
mapan dengan keadaannya akan cenderung sulit untuk 
berubah. Ada banyak hal yang dapat membuat organisasi 
merasa mapan, seperti tidak adanya masalah besar yang 
kasat mata, terlalu banyak sumber daya yang dimiliki, atau 
tujuan organisasi yang terlalu sempit. 

Menanamkan keinginan untuk berubah dapat Anda awali 
dengan dua tahap berikut:

1. Menganalisis kondisi lingkungan,

2. Mengidentifikasi serta mendiskusikan masalah, 
hal–hal yang berpotensial menjadi masalah, dan 
kesempatan yang dimiliki.

Beberapa tahun yang lalu, ketika para pimpinan Institut 
mulai merestrukturisasi ITB, massa himpunan mahasiswa pun 
kelimpungan; sistem penerimaan mahasiswa baru berubah 
menjadi dari berbasis jurusan menjadi berbasis fakultas. Baru 
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pada tingkat kedua lah para mahasiswa baru ini masuk ke 
dalam program studi pilihan mereka.

Dari perubahan kondisi ini, masalah apa saja yang mungkin 
muncul? Jika dikaitkan dengan organisasi kemahasiswaan, 
permasalahan yang paling mungkin adalah terganggunya 
penerimaan anggota baru organisasi kemahasiswaan—
khususnya himpunan mahasiswa. Dari massa organisasi 
kemahasiswaaan—khususnya himpunan, muncul berbagai 
kekhawatiran karena para mahasiswa baru kini baru dapat 
mengenal himpunannya setahun setelah mereka masuk ITB. 
Bisa jadi keterikatan mereka dengan organisasinya dan para 
kakak kelasnya menjadi berkurang, belum lagi regenerasi 
yang tertunda bisa memperlambat pergerakan organisasi. 
Peluang apa saja yang mungkin dicapai? Bisa saja suatu 
saat nanti disepakati pembentukan himpunan fakultas yang 
keragaman anggotanya justru akan memperkaya organisasi 
tersebut.

Dari hasil analisis yang Anda lakukan, Anda dapat menentukan 
apakah sebuah tindakan perlu untuk diambil untuk 
menindaklanjuti suatu perubahan. Jika memang perlu, maka 
menjadi kewajiban bagi sang pemimpin untuk menanamkan 
perlunya tindakan perubahan tersebut kepada setiap orang. 
Sampaikanlah bagaimana cara Anda memandang bahwa 
perubahan itu perlu, sehingga mereka dapat memahami visi 
Anda dan mengadopsinya.
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Tahap 2: Membentuk tim khusus untuk menentukan 
arah perubahan. 

Ketika Anda melihat kesuksesan perubahan dalam suatu 
organisasi, tentu Anda akan bertanya-tanya siapakah gerangan 
sang empunya ide? Siapakah yang memimpin perubahan 
tersebut? Ketika Apple selalu hadir dengan perubahan baru, 
kekaguman orang–orang tertuju kepada Steve Jobs—figur 
utama Apple yang paling terlihat. Tapi apakah perubahan 
tersebut berhasil hanya karena usaha satu orang saja? 

Sehebat apapun pemimpinnya, proses transformasi organisasi 
memerlukan upaya besar yang tidak dapat ditanggung oleh 
seorang saja. Perlu adanya tim yang dapat memberikan 
kemajuan pada perubahan organisasi. Bayangkan ketika 
struktur ITB berubah, yang memengaruhi semua entitas 
yang ada di dalamnya termasuk organisasi kemahasiwaan 
dan amandemen AD/ART organisasi kemahasiswaan hanya 
dikerjakan oleh masing-masing ketua. Selain pekerjaan itu 
memang mustahil dikerjakan sendirian, perubahan organisasi 
memang menjadi tanggungjawab semua anggota yang 
berada di dalamnya. 

Dibutuhkan orang-orang yang dapat mengkonsep perubahan 
tersebut, anggota yang dapat mensosialisasikannya, dan 
mereka yang dapat menjalankannya. Suatu konsep baru 
yang akan diimplementasikan akan lebih baik hasilnya apabila 
dikerjakan bersama dalam tim. Oleh karena itu, Anda perlu 
menyusun tim yang beranggotakan orang–orang yang punya 
keinginan untuk memperbaiki kondisi yang ada, orang–orang 
yang sepandangan dengan Anda, serta orang–orang proaktif 
yang memiliki ide–ide cemerlang.
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Tahap 3: Mengembangkan visi dan strategi. 

Seperti dijelaskan pada bab–bab sebelumnya, visi memberikan 
peranan penting dalam menentukan arah organisasi. Dalam 
proses transformasi, Anda perlu menjabarkan visi organisasi 
ketika transformasi tersebut dilakukan; tujuan akhir apa yang 
akan Anda capai dan strategi–strategi seperti apa yang akan 
Anda laksanakan. Visi ini perlu dibahas bersama dengan tim 
yang telah ditunjuk. Tentunya visi ini perlu Anda terjemahkan 
ke dalam strategi–strategi yang lebih teknis. 

Tahap 4: Mengkomunikasikan visi perubahan. 

Ini merupakan tahap ketika Anda mempengaruhi elemen–
elemen lain dalam organisasi tentang perubahan yang Anda 
lakukan, agar mereka juga ikut berubah selaras dengan tujuan 
dan rencana Anda. Dalam proses komunikasi ini, Anda dapat 
memanfaatkan setiap media yang ada untuk menyentuh 
massa internal dan eksternal organiasi: mading, buletin, 
leaflet, poster, baligo sekalipun, untuk menyampaikan 
visi perubahan tersebut. Proses komunikasi ini juga dapat 
dilakukan dengan menjadikan tim khusus di atas sebagai 
teladan. Misal, ketika sedang mengkampanyekan kebersihan 
sekretariat sebagai salah satu bagian dari perubahan yang 
ingin diusung, tentu para pimpinan organisasi lah yang 
harus menjadi teladan utama—mengingatkan anggota yang 
lain agar tidak mengotori sekretariat, ikut membersihkan 
sekretariat tersebut, dsb.
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Tahap 5: Melaksanakan perubahan secara 
menyeluruh. 

Inilah tahap penerapan visi dan strategi yang telah disusun. 
Ada tiga kegiatan dalam proses penerapan tersebut, yakni:

1. Menghilangkan rintangan yang ada,

2. Mengubah sistem atau struktur sesuai dengan visi,

3. Memotivasi untuk mengambil resiko dan melakukan 
kegiatan–kegiatan yang baru.

Misal, sebagai ketua kegiatan penerimaan anggota baru, Anda 
ingin mengadakan kaderisasi dengan format baru yang Anda 
rasakan akan lebih sesuai untuk kondisi masa kini. Rintangan 
yang paling sering dihadapi adalah tradisi atau kultur yang 
sudah ada masih melekat dalam pikiran anggota organisasi, 
dan membuat mereka enggan untuk berubah. Rintangan 
ini perlu dihilangkan dengan cara mensosialisasikan alasan 
penting di balik perubahan tersebut, seperti apa perubahan 
yang akan dilaksanakan, dan apa tujuan di balik perubahan 
tadi. 

Apabila rintangan tersebut telah diatasi, barulah Anda dapat 
menerapkan perubahan yang ingin Anda usung. Penerapan 
perubahan diawali dengan pengubahan sistem atau struktur 
organisasi agar mendukung pencapaian perubahan. Perlu 
diingat, perubahan baru yang mana pun merupakan sesuatu 
yang belum terbukti keberhasilannya di lapangan. Oleh 
karena itu, pemimpin perlu memotivasi anak buahnya untuk 
berani mengambil risiko melakukan hal baru tersebut.
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Tahap 6: Menentukan target–target jangka pendek. 

Perubahan merupakan suatu hal yang kompleks, bertahap, 
sulit ditebak, dan memerlukan usaha serius dari semua orang. 
Tanpa adanya target pencapaian jangka pendek (misal target 
tengah tahun pertama, kedua, dst.), anggota akan merasa 
malas untuk berubah, karena mereka juga tidak mendapatkan 
hasil yang bisa dilihat dari perubahan tersebut. Oleh karena 
itu Anda perlu menentukan target jangka pendek, 1, 2, 3, atau 
6 bulan—anggota akan merasa bersemangat melakukan 
perubahan apabila sedikit demi sedikit targetnya tercapai.

Tahap 7 : Menyempurnakan pencapaian target dan 
membuat perubahan yang lebih banyak. 

Setelah target-target jangka pendek tercapai, Anda perlu 
mengingatkan diri Anda, serta anggota lainnya agar tidak 
terlena dengan kesuksesan sementara yang telah diperoleh. 
Kelengahan akan berakibat buruk pada pelaksanaan proses 
perubahan, apalagi jika Anda merasa telah mencapai target 
ketika sebenarnya target tersebut belum sempurna. Banyak 
orang telah mengibarkan bendera kemenangan bahkan 
sebelum semua musuh benar-benar telah “dibunuh”.

Setelah kesuksesan dalam melaksanakan sebuah perubahan 
diraih, masih ada tugas-tugas yang perlu dilakukan:

1. Capailah lebih banyak perubahan. Motivasi para 
anggota Anda untuk mencapai target-target perubahan 
jangka pendek untuk memperoleh kesuksesan yang 
lebih besar.
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2. Carilah tambahan orang. Semakin banyak target 
perubahan yang Anda canangkan, semakin banyak 
sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk 
melaksanakannya.

3. Perbaiki manajemen tingkat atas. Pemimpin dan 
orang–orang yang berada di posisi strategis perlu 
untuk menjaga perubahan pada jalur yang lurus, dan 
menanamkan pentingnya perubahan pada bawahan 
dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya.

4. Perbaiki manajemen tingkat bawah. Organisasi juga 
tetap membutuhkan kepemimpinan pada di tingkat 
yang lebih rendah untuk menjalankan aspek–aspek 
dari perubahan ini. Oleh karena itu, pemberian 
motivasi dan pemeliharaan visi agar tetap selaras 
perlu dilakukan kepada manajer–manajer di tataran 
teknis. Mereka merupakan ujung tombak pelaksana 
perubahan.

5. Pengurangan interdependensi yang tidak perlu. 
Interdependensi atau kesalingtergantungan satu 
sama lain, mau tidak mau pasti terjadi di masa kini. 
Terutama dengan semakin beratnya tantangan yang 
smembutuhkan kerja sama tim yang solid. Namun 
ada kalanya, interdependensi ini justru menghambat 
pergerakan organisasi. Pemimpin perlu untuk 
menilai interdependensi pada bagian mana yang 
tidak penting, dan menghilangkannya agar tidak 
memperlambat dinamika organisasi. Contohnya 
adalah dengan memangkas garis birokrasi—
organisasi yang terlalu banyak memiliki alur komando 
dan pertanggungjawaban, akan terhambat sendiri 
oleh prosedur birokrasi yang rumit tersebut.



1��

Menjadi Pemimpin Masa Depan - Dimulai dari Kampus

Tahap 8: Memantapkan pendekatan baru tersebut 
dalam organisasi. 

Akhirnya, kegiatan perubahan tersebut perlu dimantapkan 
ke dalam kultur organisasi. Walaupun tentu sulit mengganti 
kultur organisasi, ada beberapa trik yang dapat dilakukan 
untuk mengganti kultur lama dengan sesuatu yang baru:

1. Lakukan hal ini pada tahap terakhir perubahan. 
Diperlukan berbagai tahapan dalam melaksanakan 
perubahan, kegiatan ini adalah tahap paling akhir. 
Jangan coba–coba menanamkan nilai perubahan 
tersebut jika banyak pihak masih belum mendukung 
dan memahami perlunya perubahan tersebut.

2. Perlu ada kesuksesan yang berarti. Akan mudah bagi 
Anda untuk menanamkan perubahan jika terbukti 
menghasilkan perolehan yang lebih baik. Sama seperti 
cerita Flosbury flop di awal bab ini, seandainya teknik 
tersebut tidak menghasilkan loncatan yang lebih 
tinggi, tentu tidak banyak atlet yang akan beralih ke 
teknik ini.

3. Perlu sosialisasi. Baik perubahan kecil maupun besar, 
sosialisasi wajib dilaksanakan untuk membuat semua 
pihak yang terkait ngeh terhadap apa yang terjadi. 

4. Terkadang memerlukan pengorbanan. Ada kalanya 
Anda perlu mengganti orang–orang penting di dalam 
organisasi untuk mengganti kultur lama dengan kultur 
baru. Ada kalanya kultur–kultur lama itu melekat 
karena pengaruh dari wajah–wajah lama tersebut. 
Dalam kehidupan organisasi mahasiswa, mungkin 
hal ini jarang dilakukan karena masa kepemimpinan 
seseorang dalam organisasi mahasiswa berlangsung 
dalam waktu relatif pendek, selama dua atau tiga 
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semester saja. Tetapi dalam bentuk organisasi 
yang lain, seperti di perusahaan komersil, maupun 
organisasi pemerintahan, mungkin para pejabatnya 
akan menjabat selama lima hingga sepuluh tahun. 
Hal ini akan menyebabkan kultur–kultur lama sulit 
digantikan jika orang–orang yang memegang tampuk 
kepemimpinan sudah merasa nyaman dan enggan 
berubah.

5. Pilih para pemimpin pengganti yang selaras 
dengan konsep baru organisasi. Kesalahan memilih 
pemimpin baru, termasuk kandidat suksesor Anda, 
dapat menyebabkan kultur–kultur lama berkembang 
lagi. Oleh karena itu, pilihlah orang–orang yang 
memang memahami perubahan yang akan dilakukan 
dan berkeinginan untuk mengaplikasikan perubahan 
tersebut dalam organisasi ketika dia memimpin. 

Contohnya seperti ini, ketika panitia kaderisasi mencoba 
untuk mengganti metode perpeloncoan dengan metode 
lainnya dalam membentuk kerjasama tim, tentu panitia 
kaderisasi mendatang perlu memahami dan mengaplikasikan 
perubahan tersebut ke dalam kegiatan kaderisasi yang 
akan mereka lakukan. Apabila panitia yang terpilih adalah 
orang-orang yang masih menganggap bahwa metode lama 
merupakan jalan terbaik, tentu konsep baru tetap terkalahkan 
dengan yang lama.

Kedelapan tahap untuk melakukan perubahan yang telah 
dijelaskan di atas saling terkait satu sama lain. Keempat 
tahap awal berperan untuk memecahkan status quo dalam 
organisasi. Keempat tahap terakhir merupakan tahap–tahap 
implementasi perubahan–perubahan yang direncanakan. 
Oleh karena itu, tahap–tahap awal merupakan pondasi bagi 
tahap selanjutnya Kesempurnaan pelaksanaan tahap–tahap 
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awal, akan memberikan pondasi yang baik bagi pencapaian 
tahap selanjutnya.

Banyak orang gagal menerapkan perubahan dalam 
organisasinya atau hanya sukses berubah dalam jangka waktu 
dekat saja. Hal ini terjadi karena mereka tidak melaksanakan 
tahapan-tahapan di atas secara runut. Banyak yang langsung 
menerapkan perubahan tanpa terlebih dahulu menyadarkan 
elemen–elemen organisasi akan pentingnya perubahan 
tersebut. Tentunya perubahan yang asal diterapkan ini akan 
memberikan hasil yang jauh dari sempurna. Perubahan 
hendaknya dilaksanakan dengan teratur, tahap demi tahap. 
Tetapi tetaplah ingat, Anda harus tetap siap berubah untuk 
pencapaian yang lebih baik lagi.
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Pembelajaran menjadi pemimpin tidak akan selamanya 
berjalan mulus—Anda bisa mengalami kegagalan 
berulang kali. Tetapi jangan khawatir; peristiwa yang 

kita anggap sebagai kegagalan sejatinya bukanlah kegagalan 
itu sendiri. Peristiwa tersebut hanyalah stimulus. Gagal 
atau tidaknya justru akan bergantung pada bagaimana kita 
memahami dan menyikapi peristiwa tersebut.

Memahami Kegagalan

 “Thomas Alfa Edison pernah ditanyai mengapa ia masih 
bisa bertahan setelah ribuan kali gagal. Edison menjawab, 
“Saya tidak pernah gagal, tetapi menemukan 9.999 cara 
yang salah dan hanya satu cara yang berhasil. Saya pasti akan 
sukses karena suatu saat percobaan yang gagal akan telah 
saya coba semuanya.”

Kegagalan maupun keberhasilan sebenarnya ditentukan oleh 
“peta” yang kita buat sendiri di dalam pikiran kita. “Peta” 
ini adalah alur persepsi kita dalam menghadapi kegagalan. 
Misalnya, kita tidak lulus suatu mata kuliah di semester ini, 
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sehingga harus mengulang mata kuliah tersebut di semester 
depan. Bila kita mempersepsikan peristiwa yang menimpa kita 
sebagai pemicu yang akan membuat semua hal setelahnya 
jadi berantakan, maka kita telah gagal. Ini terjadi bila Anda 
membayangkan bahwa orang tua Anda akan marah karena 
hal itu, Anda akan dipandang bodoh oleh teman-teman yang 
lain, dan Anda  kemungkinan akan sulit lulus di semester 
depan karena Anda akan menghadapi dosen dan tipe ujian 
yang sama. 

Apabila Anda memelihara pemikiran-pemikiran tersebut, 
bukannya tidak mungkin mereka akan menjadi kenyataan, 
karena Anda terus-terusan merangsang diri Anda dengan hal-
hal yang negatif. Tetapi apabila kita bisa mengubah “peta” 
persepsi tersebut menjadi sesuatu yang bersifat positif, 
maka peristiwa tersebut justru akan menjadi pemicu kita 
untuk meraih kesuksesan.

“Peta” anti-gagal yang bersifat positif tersebut di antaranya: 
pertama, kita belum gagal jika masih ada hari esok yang 
memungkinkan kita untuk mencoba lagi, kecuali bila kita 
memutuskan untuk berhenti berusaha. Kedua, kita belum 
gagal jika kita menerima kesalahan tersebut sebagai umpan 
balik (feedback) agar bisa fokus dengan usaha selanjutnya 
yang lebih baik. Ketiga, kita belum gagal apabila kesalahan 
kita terima sebagai jalan yang memang harus dilalui sebagai 
sebuah pelajaran untuk sampai pada suatu keberhasilan.   
Lewat “peta” tersebut, kita dapat belajar untuk menyikapi 
kegagalan tanpa harus terlebih dahulu menjadi putus asa 
atau kehilangan harapan. Bahkan sebaliknya, ia dapat menjadi 
pembangkit semangat.
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Menyembuhkan Diri dari Kegagalan

Anda tidak perlu menjalani trauma kegagalan. Kita sudah 
mengetahui kegagalan itu adalah hal yang pasti dialami oleh 
setiap orang sepanjang hidupnya. Tengoklah balita yang baru 
belajar berjalan; mereka dengan gigih berdiri kembali setelah 
berulang kali jatuh-bangun. Kalau saja setiap balita trauma 
karena jatuh gagal, mungkin tidak akan ada orang dewasa 
yang bisa berjalan saat ini.

Apalagi dalam kehidupan berorganisasi di dunia 
kemahasiswaan, Anda tidak pernah sendiri. Jangan pernah 
merasa bahwa Anda sendiri yang harus menanggung 
kegagalan. Tanggungjawab organisasi merupakan sesuatu 
yang harus dibagi. Anggota–anggota lainnya pasti akan 
mengerti dan membantu Anda bangkit kembali. 

Ada cerita menarik mengenai seorang eksekutif muda IBM 
dengan karir yang bagus yang melakukan kesalahan dan 
merugikan perusahaan tersebut jutaan dolar. Ia lalu dipanggil 
oleh J. Watson, pendiri IBM. Merasa kesalahan tersebut 
memang diakibatkan oleh dirinya, eksekutif muda itu lantas 
bertanya apakah ia perlu mengundurkan diri. Namun Watson 
justru berkata, “Jangan cemas. Kami baru saja mengeluarkan 
jutaan dolar untuk mendidik Anda.”

Bila Anda mencari alasan untuk sebuah kegagalan, Anda 
bisa temukan berjuta-juta dengan mudahnya. Namun, alasan 
tetaplah alasan; ia takkan mengubah keadaan. Sikap ini 
justru akan menjauhkan Anda dari keberhasilan, sekaligus 
melemahkan kekuatan Anda sendiri. Berhentilah mencari 
suatu alasan untuk menutupi kegagalan. Anda perlu menerima 
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kenyataan bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Dengan 
menerima kenyataan, Anda akan dapat memperbaiki diri.

Mempelajari Kegagalan

Keunggulan manusia di antara makhuk yang lainnya adalah 
ia bisa mengambil pelajaran atas kegagalan yang ia alami. 
Sepanjang kita memperoleh suatu pembelajaran darinya, 
sebuah pengalaman akan menjadi penting. Pengalaman yang 
tidak membuat kita belajar lah yang merupakan kegagalan 
yang sesungguhnya. Telaah akan kesalahan yang telah kita 
buat akan membuat kita sadar akan poin-poin kesalahan 
yang telah kita lakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan 
jika nanti kita menemui situasi yang sama.

Kegagalan bisa terjadi karena ada faktor luar. Gangguan yang 
berasal dari faktor luar bisa saja diduga dan diatasi. Namun 
kita memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi penyebab 
yang datang dari luar. Contoh: sedikit sekali penonton yang 
hadir pada acara pentas seni organisasi Anda karena hujan 
badai pada hari-H, padahal hari sebelumnya cuaca sangat 
cerah. Kejadian force majeur seperti ini sulit untuk diprediksi. 
Walaupun demikian, kita bisa menjadikannya salah satu poin 
yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kegiatan-
kegiatan selanjutnya.

Selain diakibatkan oleh faktor luar, kegagalan bisa pula terjadi 
karena memang ada kelemahan dalam diri kita. Cobalah untuk 
berkontemplasi—apakah kesalahan tersebut justru datang 
dari Anda? Ingat, jangan takut untuk mengakui kekurangan 
yang kita miliki. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia 
ini. Karena itu, Anda tidak perlu menjadi pemimpin yang 
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sempurna yang serbabisa. Namun Anda harus berusaha 
memperbaiki kelemahan Anda sedikit demi sedikit.

Kelemahan diri kita bisa dibagi menjadi empat kategori. 
Keempat kategori tersebut adalah kelemahan sensemaking 
(berpikir rasional/make sense), kelemahan relating (hubungan), 
kelemahan visioning (visi), dan kelemahan inventing 
(inovasi). Sensemaking adalah kemampuan memahami 
keadaan organisasi dan caranya bekerja. Relating terkait 
dengan kemampuan membangun hubungan dalam dan luar 
organisasi. Visioning adalah kemampuan menggambarkan 
masa depan, sedangkan inventing adalah membangun cara 
baru dalam mencapai tujuan.

Kita perlu mengetahui bagian yang menjadi kelemahan kita, 
agar dapat mengambil sikap yang tepat, dan mengambil 
tindakan yang efektif dalam memperbaiki kelemahan 
tersebut. Berikut adalah beberapa ciri kelemahan diri dan 
cara untuk memperbaikinya.
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1. Sensemaking

Tanda kelemahan Cara memperbaiki

Anda merasa Anda selalu benar 
dan orang lain selalu salah

Anda merasa selalu menjelaskan 
kenyataan dengan fakta yang 
benar, sedangkan orang lain 
selalu salah

Anda merasa bingung dengan 
perubahan dalam organisasi

etika terjadi perubahan, Anda 
merasa marah (Anda merasa 
perubahan yang ideal seharusnya 
tidak demikian).

•

•

•

•

Ambil data akan suatu masalah 
dari berbagai sumber dan sampel

Minta pendapat orang lain 
mengenai pendapat kita 
terhadap sesuatu

Selalu cari jalan terbaik untuk 
memahami keadaan

Terbukalah akan berbagai 
kemungkinan

•

•

•

•

Tabel 6.1 Kemampuan sensemaking

2. Relating 

Tanda kelemahan Cara memperbaiki

Anda menyalahkan orang lain 
ketika terjadi kegagalan 

Anda merasa orang lain sengaja 
membiarkan Anda gagal 

Anda merasa hubungan dengan 
orang lain dalam sebuah 
pekerjaan tidak menyenangkan, 
membuat stres, dan penuh 
perdebatan

Anda merasa banyak rekan Anda 
yang tidak dapat dipercaya

•

•

•

•

Luangkan waktu untuk 
memahami orang lain dengan 
pikiran terbuka, dan tanpa 
prasangka

Dorong pengikut Anda untuk 
mengeluarkan pendapatnya

Persiapkan diri dengan mencerna 
pendapat orang lain sebelum 
menyampaikan gagasan Anda

Berikan penjelasan komperhensif 
tentang gagasan Anda, jangan 
hanya menyentuh ide pokoknya 

Perkirakan kekuatan dan kondisi 
relasi yang Anda miliki saat ini

•

•

•

•

•

Tabel 6.2 Kemampuan relating
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3. Visioning

Tanda kelemahan Cara memperbaiki

Anda merasa pekerjaan Anda 
adalah krisis tanpa akhir

Anda merasa pekerjaan Anda 
tidak ada artinya, dan tanpa 
tujuan yang lebih besar

Anda sering berpikir, mengapa 
Anda melakukan ini atau, apakah 
ini memang berpengaruh?

Anda tidak ingat kapan Anda 
terakhir kali berbicara tentang 
organisasi Anda dengan antusias

•

•

•

•

Luangkan waktu untuk 
memahami orang lain dengan 
pikiran terbuka, dan tanpa 
prasangka

Belajarlah menciptakan visi pada 
setiap hal, setidaknya tanyakan 
kepada diri Anda sendiri, apa 
yang ingin Anda lakukan atau 
perbuat?

Ciptakan visi dari sesuatu yang 
menginspirasi Anda

Bersiaplah untuk mempengaruhi 
orang lain agar visi Anda menjadi 
visi bersama, karena orang lain 
tidak akan serta-merta menerima 
visi Anda

Jangan bingung tentang 
bagaimana menjalankan visi 
Anda. Bila memang visi Anda 
kuat, pengikut Anda akan ikut 
menemukan cara yang tidak 
dapat terbayangkan sebelumnya 

Gunakan cerita, metafora, dan 
gambaran untuk menjelaskan 
situasi-situasi yang rumit terkait 
visi Anda, agar para pengikut 
Anda bisa bertindak

•

•

•

•

•

•

Tabel 6.3 Kemampuan visioning
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4. Inventing 

Tanda kelemahan Cara memperbaiki

Visi organisasi nampak abstrak 
bagi Anda

Anda sulit menemukan hubungan 
antara visi organisasi dengan misi 
organisasi

Anda menyadari adanya jurang 
antara aspirasi organisasi dengan 
cara organisasi Anda diatur

Anda merasa semua urusan biasa 
diatas oleh organisasi dengan 
sendirinya

•

•

•

•

Luangkan waktu untuk 
memahami orang lain dengan 
pikiran terbuka, dan tanpa 
Jangan membatasi “cara terbaik” 
sebagai “cara yang biasanya 
dikerjakan”

Carilah cara yang kreatif jika 
mendapatkan tugas untuk 
dilaksanakan atau terjadi 
suatu perubahan yang harus 
ditindaklanjuti

Cobalah berbagai cara untuk 
mengkolaborasikan pihak-pihak 
yang terkait tugas Anda

Selalu bertanya adakah alternatif 
cara lain yang mungkin dalam 
melakukan suatu hal

•

•

•

•

Tabel 6.4 Kemampuan inventing
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Shana tentang Manajemen Waktu

“Shana Fatina Soekarsono (TI’04), dalam 
sejarah ITB, adalah wanita pertama yang menjadi 
presiden Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, masa 
jabatan 2008/2009.  Sebelumnya ia pernah aktif 
di berbagai komunitas dan organisasi, dalam dan 
luar kampus, di antaranya Liga Film Mahasiswa 
(LFM).

Makna waktu apa, sih?

Waktu adalah sesuatu anugerah yang tidak bisa kembali. 
Kenapa gue bilang anugerah? Karena, yang pertama, engga 
semua orang punya waktu. Yang kedua, ketika elo sudah 
punya waktu, itu engga akan bisa diulang. Kalau disia-siakan, 
waktu engga akan berjalan mundur, yang ada malah elo 
berusaha terus mengejar ketertinggalan elo.

Bagaimana sebaiknya cara mahasiswa mengatur 
waktunya?

Kalau gue memang dari awal tingkat 1 suka ngambil (SKS, 
red) lebih-lebih gitu, jadi sekarang pas mau tingkat akhir udah 
habis SKS-nya, tinggal mainnya aja. Hehehe.. 

Menurut gue, apa yang elo mulai di tahun pertama di ITB bakal 
nentuin bakal jadi apa dan mau ngapain kita ke depannya. 
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Nah soal pembagian waktu, sampai sekarang saya mengurangi 
waktu tidur sih. Tidur sehari cuma 4 sampai 5 jam lah. Yang 
penting badan sehat, makannya dijaga, rajin olahraga, dan 
berusaha untuk seefektif dan seefisien mungkin. Maksudnya 
ketika belajar di kelas, ya belajar bener, jangan main-main. 
Gitu.

Soal prioritas waktu, ya disesuaikan aja. Misalnya nih, hari ini 
ada ujian dan rapat. Nah, kalo gue tau ada rapat sementara 
ujian juga menunggu, ya, sebelum-sebelumnya udah gue 
persiapin dulu belajar buat ujian, biar engga keteteran. Intinya 
sih, kita harus buat jadwal untuk setiap kegiatan kita. Tapi, 
jangan diartikan kita harus benar-benar—apa ya istilahnya—
letterleg sama jadwal tersebut. Jadwal itu kita jadikan aja 
sebagai ‘koridor’ kita melangkah. 

Biasanya kita suka melanggar jadwal yang sudah kita 
buat. Bagaimana caranya supaya kita bisa disiplin 
dengan jadwal tersebut?

Nah, menurut gue, sebelum kita bikin jadwal kita harus mikirin 
dulu mau jadi orang yang seperti apa. Setelah itu, baru kita 
bikin mind map—apa yang mau kita lakukan, kita bakal 
ketemu siapa saja, dan sebagainya. Dan elo bakal menyadari 
bahwa dunia yang akan elo temui itu luas banget, dan elo 
akan mulai berpikir bagaimana caranya dengan waktu 24 jam 
sehari yang elo punya itu bisa elo gunakan buat menghadapi 
dunia tadi itu.

Seperti juga yang gue bilang tadi, jadwal itu kita pakai sebagai 
koridor buat kita melangkah. Terkadang ada di dalam jadwal 
kita yang kita engga punya kuasa untuk mengubahnya—
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contohnya, UTS atau daftar ulang. Hal-hal yang seperti inilah 
yang harus diutamakan terlebih dahulu. Setelah itu barulah 
mengerjakan jadwal-jadwal yang lainnya, dan juga yang 
perlu diperhatikan di dalam jadwal adalah bahwa ketika 
elo membuat jadwal, sebenernya elo sedang mengikat janji 
dengan orang lain. Jadi intinya adalah gimana caranya supaya 
elo ga mengecewakan orang banyak. Ketika sudah punya 
prinsip seperti itu, gue rasa sih kita akan lebih mudah untuk 
tidak melanggar jadwal kita. 

Ketika di awal TPB banyak yang bilang, ‘banyak-
banyaklah berorganisasi’, dan ada juga yang bilang, 
‘pokoknya IP harus bagus, biar sukses’. Bagaimana 
cara menghadapi hal seperti ini dahulu?

Kalau gue dulu berpikir: ah, masa sih banyak main tapi engga 
bisa nilainya bagus? Jadi gue justru ingin mematahkan paham 
tersebut. Dan gue liat banyak teman gue yang mau nge-push 
limit-nya untuk bisa kayak gitu. 

Ketika kita masuk kampus, kita masuk ke dalam sebuah 
rutinitas, dan kemudian dihadapkan dengan indikator-
indikator yang istilahnya ‘elo terima boleh, engga juga gapapa’. 
Misalnya, kalau elo sering nongkrong di kampus, elo bakal 
disebut-sebut sebagai ‘penguasa kampus’ atau ‘preman-nya 
kampus’. Itu kan merupakan kebenaran-kebenaran publik 
yang pada dasarnya elo engga mesti bergantung pada hal-
hal seperti itu, tapi elo harus punya standar sendiri, dan itu 
yang jarang anak ITB punya. Kenapa? Karena dari kecil sampe 
SMA, kita dibiasakan untuk diberi standar sama orang lain. 
Nah, yang perlu ditekankan adalah seharusnya kita dari kecil 
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sudah diajarkan untuk bertanggung jawab sama keputusan-
keputusan yang kita ambil sendiri.

Kira-kira kondisi kepemimpinan dalam 
kemahasiswaan sekarang bagaimana?

Kalau dihitung-hitung, 70% dari waktu kita ada di kampus itu 
dihabiskan untuk bertemu dosen. Jadi sebenarnya yang bisa 
memberikan kita banyak inspirasi adalah para dosen, dan 
sisa waktu yang 30% biasanya dipergunakan untuk organisasi 
kemahasiswaan—gue pengen banget mengusulkan organisasi 
kemahasiswaan ini masuk ke dalam bagian kurikulum besar 
ITB.

Misalnya, ketika ada ujian, mahasiswanya santai-santai, eh 
begitu dapet jelek ujiannya, langsung ikut tutorial sana, tutorial 
sini; malahan hal-hal yang seperti ini dibiarkan. Beda banget 
dengan tahun-tahun sebelumnya dimana ketika di tahun 
pertama saja sudah ada ospek. Jadi ketika kita dihadapkan 
dengan ujian dan sementara itu ada urusan ospek yang engga 
bisa ditinggalkan, kita dituntut untuk bekerja keras. 

Hal ini dapat berakibat bila si mahasiswa mendapat 
masalah, dia malah mengeluh. Bukannya mengeluh untuk 
tertantang, malah mengeluh terus kabur. Maka dari itu gue 
sangat menyarankan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu 
dimasukkan ke dalam kurikulum. 
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Triharyo Soesilo Mengenai Keilmuan dan 
Kepemimpinan

“Triharyo Soesilo (TK’77), yang akrab 
disapa ‘Hengki’, adalah alumni ITB yang sukses 
memimpin PT. Rekayasa Industri. Beliau juga 
pernah maju menjadi kandidat Ketua Alumni 
IA-ITB 2007-2012.

Berkaitan dengan  visi, Bapak memiliki visi yang 
sangat berbeda tentang engineering dan para insinyur 
seperti dalam waktu kampanye calon ketua IA-ITB?

Iya betul, karena menurut saya keinsinyuran adalah solusi 
terhadap berbagai masalah bangsa saat ini. Ada yang 
menilai bahwa demokrasi adalah salah satu solusi, tetapi dari 
kacamata saya, profesi keinsinyuran tidak kalah pentingnya.

Mahasiswa ITB mayoritas bergelar insinyur, selain 
itu lulusannya pun dituntut untuk menjadi seorang 
pemimpin. Bagaimana kaitannya insinyur dengan 
kepeminpinan dan perubahan bangsa?

Insinyur berasal dari kata ‘engineer’. Kata kerjanya adalah 
meng-engineered. ‘Engineer’ adalah proses menciptakan nilai 
tambah. Salah satu cara yang paling efektif untuk memajukan 
bangsa adalah menciptakan nilai tambah dari sumber daya 
alam yang dimiliki oleh Indonesia, juga memanfaatkan 
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sumber daya manusia yang ada di Indonesia, menjadi sebuah 
kekuatan.

Banyak negara-negara di dunia yang tidak mempunyai sumber 
daya alam tetapi mempunyai cadangan devisa yang sangat luar 
biasa, contoh-contohnya adalah Singapura, Korea, Jepang, 
dll. Mengapa negara-negara tersebut mampu? Karena para 
insinyurnya bekerja keras untuk menciptakan nilai tambah. 
Ambil contoh Jepang atau Korea, mereka mengimpor bahan 
mentah dari berbagai pelosok dunia dan memproduksi 
berbagai produk dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. 
Misalnya minyak mentah ataupun LNG mereka impor dan 
kemudian diolah menjadi produk-produk yang lebih mahal.

Apakah insinyur Indonesia belum sekelas 
dengan insinyur Jepang dan Korea? Apakah yang 
membedakan insinyur di negara kita dan mereka?

Di sisi ilmu dasar dan juga penerapan, insinyur Indonesia tidak 
kalah dari insinyur asing. Mungkin kita banyak mendengar 
tentang para insinyur Indonesia yang bekerja di Qatar dan juga 
di negara-negara lain secara sukses. Namun pertanyaannya, 
mengapa impor Indonesia saat ini masih hampir sama dengan 
ekspornya?

Nah, di sini masalahnya adalah karena insinyur Indonesia 
lebih banyak berpikir ‘how’ dan tidak berpikir ‘why’. Ini 
adalah sebuah paradoks, dan juga paradigm shift yang harus 
dilakukan oleh insinyur Indonesia. Maksud saya, insinyur 
Indonesia jangan hanya terus menerus berpikir ‘bagaimana 
membuat pesawat terbang’, bangga dengan ‘bisa membuat 
tank’, dan bangga dengan ‘membuat pabrik’.



1��

Wawancara

Tetapi yang lebih penting adalah, kenapa membuat pesawat 
terbang, kenapa membuat pabrik, kenapa membuat tank? 
Pertanyaan mengapa ini harus dijawab dengan sangat rinci 
oleh para insinyur terutama dari sisi keekonomisan. Insinyur 
Indonesia harus terus-menerus berpikir ‘why’ selain ‘how’. 

Sebagai contoh, nilai tambah mengubah ketela menjadi 
terigu mungkin jauh lebih besar daripada nilai tambah dari 
mengimpor aluminium untuk dijadikan pesawat terbang 
yang semua peralatan fabrikasinya harus diperoleh dengan 
mengimpor.

Tetapi bagaimana apabila seorang lulusan ITB 
bergelar insinyur, lebih memilih mengembangkan 
masyarakat melalui politik atau LSM?

Saya menganggap hal tersebut tidak bermasalah. Namun 
yang saya concern adalah bila semakin banyak insinyur yang 
mengambil jalur ini sebagai sebuah cara untuk mencapai 
tujuan. Ini menurut saya sudah berlawanan dengan hakikat 
kita sebagai seorang insinyur.

Karena jika Anda seorang insinyur maka tugas utama Anda 
adalah menciptakan karya-karya untuk kemaslahatan umat 
dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah kita kuasai.

Jika kita melihat para politisi di dunia manapun, sangat 
jarang yang berasal dari insinyur. Umumnya mereka memiliki 
background hukum, sarjana politik, jurnalistik dll, artinya ilmu-
ilmu non eksakta dan non-teknik.
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Ada seperti Margaret Thatcher yang seorang teknik kimia, 
ada juga Lula presiden Brazil yang seorang insinyur, ada 
juga presiden Soekarno yang seorang insinyur serta Habibie. 
Namun mayoritas para insinyur tidak mengambil jalur politik 
sebagai jalur utama karir mereka. Saya khawatir di Indonesia 
para insinyurnya merasa bahwa jalur keinsinyuran buntu 
dan mengambil jalur politik akibat dari kebuntuan tersebut. 
Saya ingin para insinyur kembali ke jalur keinsinyuran tanpa 
tentunya menilai jalur-jalur lain ‘kurang tepat’ ataupun tidak 
sesuai. Bukan maksud saya untuk itu.

Tak jarang pula, insinyur Indonesia yang bekerja di 
perusahaan asing atau di luar negeri, ketika sudah 
mapan lupa akan perkembangan bangsa sendiri?

Tentu kita tidak bisa menyalahkan kepada insinyur tersebut, 
itu adalah karena hukum alam yang berlaku. Mungkin di 
Indonesia tantangannya belum jelas dan juga mungkin di 
Indonesia imbalannya tidak sesuai dengan yang mereka 
terima di luar negeri.

Pengalaman saya, kita harus ingat kepada teori ekonomi 
yang ditulis dalam buku “Freakonomics”. Dalam dunia ini ada 
beberapa insentif bagi seseorang, yaitu insentif finansial, 
insentif sosial, dan insentif moral.

Insentif finansial adalah imbalan yang diperoleh oleh 
seseorang setelah mereka bekerja, tetapi ada 2 insentif lain 
yang tidak kalah pentingnya, yaitu sosial dan moral. Ini adalah 
2 insentif yang sangat powerful.
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Sebagai contoh insentif sosial adalah jejaring kekeluargaan 
dan kenyamanan bekerja dalam sebuah perusahaan. Ini 
sangat kuat bila memang dikembangkan. Banyak karyawan 
yang merasa nyaman bekerja di sebuah perusahaan walaupun 
insentif finansialnya kecil.

Insentif sosial juga perlu, misalnya, mempertimbangkan 
peran sang insinyur bagi masyarakatnya. Di perusahaan kami, 
kami sangat menonjolkan bahwa karya-karya yang kami 
hasilkan akan memberikan kemakmuran dan kemashlahatan 
bagi rakyat Indonesia. Kami selalu berupaya memberikan 
solusi-solusi teknologi secara mandiri di saat indonesia 
mengalami berbagai krisis. Misi inilah yang membuat para 
insinyur Indonesia yang bekerja di perusahaan kami merasa 
bahwa ada semacam insentif sosial bila bekerja di Rekayasa 
Industri.

Selain itu insentif moral juga sangat powerful. Kami sengaja 
membuat mesjid perusahaan yang relatif agak nyaman. 
Kami juga sangat aktif mengadakan acara-acara Ramadhan, 
Idul Qurban, dll. Tidak hanya acara keaganaan Islam, tetapi 
juga agama lain seperti Kristen, dll. Dengan memberikan 
kesempatan kepada karyawan untuk melakukan kegiatan 
mereka beribadah dengan tenang dan nyaman, kami 
memberikan insentif lain yaitu insentif moral.

Apa harapan Bapak untuk bangsa Indonesia,  ITB dan 
mahasiswanya?

Saya berharap ITB dan alumninya menjadi para insinyur yang 
mampu meningkatkan nilai tambah sehingga mensejahterakan 
rakyat Indonesia. Saat Ini nilai tambah selalu diciptakan oleh 

para insinyur-insinyur asing untuk kesejahteraan negara 
mereka.

Kita saat ini sedang berada dalam peperangan yang luar biasa. 
Negara-negara yang tidak mampu menciptakan nilai tambah 
secara mandiri akan menjadi pasar negara-negara lain. Jadi 
kita harus membeli mobil, handphone, TV, terigu, kedelai, dll, 
dari negara lain, sehingga rakyat Indonesia terus menerus 
mensubsidi dan mensejahterakan rakyat di  negara lain.

Ini terjadi karena insinyur Indonesia kalah dalam peperangan 
menciptakan nilai tambah. Kita tidak bisa bikin mesin mobil, 
sepeda, dan juga pompa air sehingga  kita harus membeli 
dari luar negeri. Inilah yang saya minta disadari oleh ITB dan 
alumninya. Semakin cepat ITB dan alumninya sadar bahwa 
kita sedang kalah dalam peperangan dan sedang dijajah 
habis-habisan, akan semakin baik bagi kemajuan bangsa.
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para insinyur-insinyur asing untuk kesejahteraan negara 
mereka.

Kita saat ini sedang berada dalam peperangan yang luar biasa. 
Negara-negara yang tidak mampu menciptakan nilai tambah 
secara mandiri akan menjadi pasar negara-negara lain. Jadi 
kita harus membeli mobil, handphone, TV, terigu, kedelai, dll, 
dari negara lain, sehingga rakyat Indonesia terus menerus 
mensubsidi dan mensejahterakan rakyat di  negara lain.

Ini terjadi karena insinyur Indonesia kalah dalam peperangan 
menciptakan nilai tambah. Kita tidak bisa bikin mesin mobil, 
sepeda, dan juga pompa air sehingga  kita harus membeli 
dari luar negeri. Inilah yang saya minta disadari oleh ITB dan 
alumninya. Semakin cepat ITB dan alumninya sadar bahwa 
kita sedang kalah dalam peperangan dan sedang dijajah 
habis-habisan, akan semakin baik bagi kemajuan bangsa.
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Agung Wicaksono tentang Motivasi

“Agung Wicaksono (TI’95) saat ini 
mengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen 
(SBM) Sampoerna–Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dan berafiliasi sebagai Visiting Associate 
dengan Institute of Southeast Asian Studies 
(ISEAS) Singapura.

Apa pengalaman paling berkesan saat menjadi 
pemimpin?

Awalnya karena ‘kecelakaan sejarah’ saja saat gerakan 
mahasiswa ‘98 yang waktu itu berujung pada reformasi 
dan turunnya Soeharto. Sebagai ketua MTI, saya ditunjuk 
menjadi Sekjen FKHJ (Forum Ketua Himpunan Jurusan) ITB. 
FKHJ waktu itu berperan besar dalam kemahasiswaan ITB 
karena tidak adanya organisasi terpusat, sedangkan UI dan 
UGM misalnya, memiliki senat. FKHJ sendiri tidak punya 
ketua karena masing-masing himpunan memiliki kedaulatan 
masing-masing. Sebagai Sekjen, saya bertugas mengkoordinir 
pengambilan keputusan yang mewakili kemahasiswaan 
ITB secara utuh, termasuk dalam isu nasional seperti 
gerakan mahasiswa turun ke jalan, menyatakan sikap tidak 
mempercayai kepemimpinan Soeharto, hingga bergerak ke 
Jakarta bersama mahasiswa dari seluruh nusantara. 

Akibatnya, saya yang awalnya sebagai Ketua MTI ingin 
berkarya untuk komunitas mahasiswa di himpunan saja, 
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mengalami jalan hidup yang sangat berbeda karena fenomena 
sejarah tersebut membuat saya dihadapkan pada masalah-
masalah yang skalanya nasional. Semua itu sangat berarti dan 
menentukan langkah hidup saya setelah itu, terutama dalam 
hal kepemimpinan.

Pernah punya pengalaman menjadi orang yang 
dipimpin?

Tentu saja pernah, saat saya, misalkan di MTI, tentu pernah 
menjadi anggota MTI di mana saat itu saya juga sebagai 
ketua angkatan. Dalam posisi ini, saya dipimpin dan 
sekaligus bertugas mengajak rekan-rekan seangkatan  untuk 
menyukseskan program himpunan. Menjadi seseorang yang 
dipimpin dengan baik adalah proses menuju pemimpin yang 
baik juga.

Bagaimana dengan pengalaman kegagalan?

Tergantung definisi gagal itu sendiri. Kalau kegagalan itu 
dalam mencapai suatu tujuan, misalkan kemenangan dalam 
pemilihan, maka saya pernah mengalaminya. Misalkan saat 
pemilu KM ITB tahun 1999 dan Ketua Ikastara (Ikatan Alumni 
SMA Taruna Nusantara) tahun 2008. 

Saat Pemilu KM ITB tahun 1999, saya sedang berada di 
Singapura untuk mengikuti program student exchange 
sebagai wakil mahasiswa ITB dengan beasiswa dari SIF-
ASEAN. Namun saya  mendapat kabar dari teman-teman 
bahwa banyak himpunan di ITB mendukung saya untuk 
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mencalonkan diri menjadi Presiden KM ITB saat itu. Awalnya 
saya ragu, karena artinya saya harus kembali ke Indonesia dan 
beasiswa saya dipotong. Saat itu juga, situasi kemahasiswaan 
di Indonesia sedang panas dengan tragedi Semanggi II, 
sehingga saya sendiri merasa galau berada di Singapura. 
Akhirnya saya memberanikan diri pulang ke Bandung selama 
2 minggu untuk berkampanye, semuanya dengan biaya dan 
risiko sendiri. 

Pada hari penghitungan suara, saya sudah tidak di Bandung 
lagi karena harus kembali ke Singapura. Hasil pemilu tersebut, 
saya hanya berada di posisi kedua dari 6 kandidat. Walaupun 
gagal, saya merasa puas karena telah mengikuti panggilan 
hati saya. Bagi saya itu adalah sebuah pelajaran bagi saya. 
Sebenarnya kemenangan tidaklah utama; mengambil bagian 
dalam proses tersebut adalah tujuan saya yang sebenarnya. 

Demikian juga dalam proses pemilihan ketua Ikastara tahun 
lalu, yang prosesnya mirip seperti pemilu ketua IA-ITB dengan 
TPS di berbagai kota di penjuru nusantara. Saya kembali di 
posisi ke-2, spesialis runner-up. Tapi seru, sportif dan sangat 
berharga pengalamannya.

Apa karakter dan skill seorang pemimpin dan 
bagaimana cara mencapainya?

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan 
sekalipun berada di bawah tekanan, berani menanggung 
risiko, dan harus siap mental apabila keputusan yang diambil 
belum tentu disetujui oleh semua pihak. Orang yang benar-
benar pemimpin adalah orang yang mempunyai keberanian 
yang lebih daripada yang lain. Misalnya saja saat Anda sedang 
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di bawah tekanan dalam orientasi mahasiswa atau tugas 
praktikum perkuliahan, akan muncul orang-orang yang berani 
tampil menunjukkan kemampuannya dalam situasi sulit.

Ada 3 hal utama yang menyebabkan dipilih dan didukung 
untuk menjadi seorang pemimpin: akseptabilitas, kapabilitas, 
dan minat. Karakter pemimpin adalah orang yang mampu 
menginspirasi orang lain untuk melakukan suatu hal, demi 
kelangsungan organisasi tersebut, berani mengambil 
keputusan, dan menanggung resiko atas keputusannya 
tersebut. Hal itu bisa diperoleh dari pengalaman dalam 
berorganisasi sehari-hari.

Adakah pesan tentang kepemimpinan yang akan 
disampaikan kepada mahasiswa ITB?

Mumpung masih menjadi mahasiswa manfaatkanlah segala 
potensi, kesempatan, dan fasilitas yang ada untuk berkarya 
dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Berbuat kesalahan, 
asalkan bukan soal etika, saat masih menjadi mahasiswa, 
masih bisa ditolerir. Jadikanlah hal tersebut sebagai suatu 
pelajaran sebelum menghadapi dunia luar.

Selain itu, kebanggaan sebagai mahasiswa dan alumni ITB, 
walaupun penting, jangan sampai menjadi hambatan dalam 
bekerjasama dengan orang lain. Paradigma bahwa ‘alumni 
ITB seperti elang terbang tinggi sendiri mencari mangsa, 
sedang alumni kampus lain seperti bebek yang berbondong-
bondong mencari makanan bersama-sama’ harus mulai 
dihilangkan. Banyak penilaian dari perusahaan bahwa 
kelemahan alumni ITB adalah dalam hal bekerjasama (selain 
juga dalam berbahasa Inggris).  
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Bagaimana cara Bapak untuk menjadi pemimpin yang 
baik?

Tidak ada tips yang baku soal bagaimana menjadi pemimpin 
yang baik. Namun yang jelas, kita harus percaya bahwa adalah 
kodrat kita sebagai manusia menjadi khalifah/pemimpin, 
dalam lingkup dan tingkatan apa pun. Oleh karena itu, kita 
yakin saja bahwa memimpin adalah sesuatu yang sifatnya 
alamiah. Jalani saja tugas dan tantangan yang dihadapi 
sehari-hari dengan niat untuk memberi yang terbaik, insya 
Allah orang lain akan menilai sendiri kepemimpinan kita.

Bagaimana cara Bapak memotivasi diri sendiri?

Memotivasi diri sendiri sangat penting, sebelum kita bisa 
memotivasi orang lain yang akan kita pimpin. Kalau kita 
melihat Barack Obama yang menjadi inspirasi di seluruh 
dunia, kemampuannya memotivasi orang lain dengan “Yes, 
we can!” tidak akan  tumbuh kalau dia sendiri tidak percaya 
bahwa “Yes, I can!”

Untuk itu, saya memotivasi diri saya dengan selalu 
memberanikan diri untuk berkata pada diri sendiri bahwa 
“saya harus bisa” dalam menjalankan suatu tugas. Jangan 
berkata ‘tidak bisa’ dulu sebelum menjalaninya karena itu 
akan membuat saya berpikir negatif. Be bold and think 
positive adalah kunci dalam membangun motivasi. ITB bagi 
saya adalah “I’m Thinking Bold!!”
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Tri Mumpuni tentang Integritas 
Keteladanan

“Tri Mumpuni Iskandar yang kini menjadi 
Direktur lembaga swadaya masyarakat, 
Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka), 
penerima senior fellowship Ashoka, adalah 
penggiat di bidang listrik mikrohidro. 

Mengapa memilih untuk terjun ke dunia nirlaba?

Dari dulu saya ingin sekali agar hidup saya bermanfaat buat 
orang banyak, itu doa yang selalu saya ucapkan di akhir 
shalat. Saya dari kecil terlalu banyak melihat ketimpangan-
ketimpangan, super kaya dan super miskin, sehingga saya 
tidak ingin bekerja di jalur formal, tetapi ingin sekali bisa 
selalu bersama masyarakat, memperbaiki keadaan mereka, 
entah dengan cara apapun. Keyakinan saya ’barang siapa 
mengurusi umat Allah yang terpinggirkan (kaum dhuafa), 
maka Allah akan mengurusi hidup kita. Ini jaminan Allah yang 
saya yakini, jadi saya percaya 100% akan hal ini, dan ternyata 
benar, meski berada di jalur nirlaba, ternyata hidup saya 
sangat berkecukupan, alhamdulillah.  

Bagaimana tipe pemimpin favorit Ibu?

Pemimpin yang tegas, membela kepentingan kaum dhuafa 
dan memberi contoh akan sebuah kesederhanaan.  Punya 
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visi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang 
terhormat, bermoral dan mau maju serta menghormati NKRI 
dan mempertahankannya.

Dari dulu saya mengagumi khalifah-khalifah yang ada di 
masa Rasul. Untuk kondisi Indonesia, kita pernah punya 
bung Hatta, itu yang bisa saya ingat, saya sangat mengagumi 
kesederhanaan beliau dan prinsip yang dia pegang semasa 
hidupnya.   

Saya sangat mengagumi Imam Ali. Ada cerita, suatu malam, 
dia masih bekerja dengan penerangan pelita, datanglah 
anaknya, ingin bicara. Imam Ali bertanya, urusan negarakah 
atau urusan keluarga. Begitu dijawab urusan keluarga, ia 
langsung mematikan pelita tersebut, dan berkata, ”Dalam 
kegelapan pun saya masih bisa mendengar suaramu anakku, 
pelita ini menyala untuk pekerjaanku yang berurusan dengan 
negara. Untuk urusan keluarga, kita bicara di dalam kegelapan 
saja.”  

Ini sebuah contoh kecil yang sangat sederhana, tetapi ’moral 
story’ di belakang itu sangat besar, sedikitpun kita tidak 
berhak mengambil yang bukan hak kita.  Ini yang sangat saya 
rindukan di negara kita bisa terjadi.

Seperti apa para pemimpin Indonesia di jaman 
sekarang?

Masih jauh dari yang saya harapkan, banyak yang mengambil 
tidak saja yang bukan menjadi haknya, tetapi bahkan hak 
rakyat pun diambil. Mereka lupa bahwa kesejahteraan 
rakyatnya dipertaruhkan demi memenuhi ambisi pribadi. 
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Banyak pemimpin tanpa prinsip dan orientasi yang jelas, yang 
ada hanya pemimpin dengan slogan-slogan. Jarang pemimpin 
yang mau berjihad untuk memakmurkan rakyatnya, padahal 
Indonesia dikaruniai Allah alam yang luar biasa yang dapat 
diolah untuk memakmurkan rakyat. 

Apabila Ibu menjadi seorang pemimpin yang berkuasa 
di negeri ini, apakah yang akan dilakukan?

Masyarakat kita sudah kehilangan teladan; yang paling penting 
di Indonesia adalah adanya sebuah keteladanan atau contoh. 
Jadi pemimpin itu harus selaras antara kata dan laku. Kalau 
ngomong rakyat harus dinomor-satukan, implementasinya 
ya uang rakyat untuk membangun jangan dikorup.  Bangsa ini 
harus diperkuat level grassroot-nya dengan memperbanyak 
asset basis dan cash basis dalam mengembangkan konsep 
pembangunan.

Mengedepankan pendidikan bagi generasi berikutnya dan 
pendidikan sumber daya manusia Indonesia agar bermoral, 
bisa membedakan mana yang hak dan batil. Menjaga resources 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengurangi 
keserakahan sebagian kecil kelompok di negeri ini dengan 
peraturan yang kuat.  Hukum harus ditegakkan dan koruptor 
harus dihukum dengan hukum mati bila perlu, agar ada efek 
jera bagi para pelakunya.  

Rakyat harus menghargai dan selalu melihat sejarah, jangan 
mudah melupakan masa lalu, sehingga bisa melangkah di 
masa depan dengan mengambil pelajaran dari masa lalu.  
Jangan sampai seorang koruptor yang membangun masjid 
lalu dianggap pahlawan. Bangsa ini harus tahu bahwa 
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seorang pemimpin harus dilihat ’track record’-nya. Memaafkan 
kejadian-kejadian di masa lalu sangat perlu bagi bangsa ini, 
akan tetapi tidak boleh melupakannya agar ke depan tidak 
terulang kembali.

Apakah Ibu memiliki pesan untuk para mahasiswa ITB 
kini?

ITB harus menghasilkan pemimpin yang punya hati. 
Kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan kemuliaan 
hati, seimbang antara IQ dan EQ.  Banyak resources bangsa 
ini dengan sentuhan anak-anak ITB dapat menjadi sarana 
untuk memakmurkan rakyat, jadi jangan semua lulusan ITB 
mengabdi pada kapitalis.  Semoga banyak yang mau jadi 
’kepala kucing’ daripada ’ekor macan’. Semoga generasi 
muda ITB dapat menjadi mesin penggerak perubahan bagi 
bangsa ini, agar menjadi bangsa yang bermartabat, bermoral, 
dan tidak mengejar materi belaka. 
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Penutup

Buku ini menyampaikan ide-ide penting mengenai 
kepemimpinan. Seyogyanya buku ini dibaca secara 
menyeluruh agar ide-ide yang tertanam pun menjadi 
sebuah kesatuan pemahaman yang utuh. Bila Anda sudah 
menamatkan membaca buku ini, mari meninjau kembali apa 
saja yang sudah dipelajari dari awal hingga akhir buku ini.

Dalam bab pertama, dikemukakan beberapa prinsip yang 
penting untuk menyamakan persepsi Anda dengan konsep 
kepemimpinan mahasiswa dalam buku ini, terutama 
meluruskan kesalahpahaman tentang berbagai mitos 
kepemimpinan: bahwa memimpin hanya dapat dilakukan 
dengan satu cara; bahwa untuk menjadi pemimpin harus 
bermodalkan kualitas sempurna–karisma, fisik, dsb.

Bab kedua memperkenalkan 4 peran pemimpin dalam sebuah 
organisasi: penentuan arah gerak (pathfinding), penyelarasan 
langkah (aligning), pendelegasian (empowering), dan 
pemberian keteladanan (modeling). Keempat peran ini harus 
dipahami oleh seorang pemimpin dalam jajaran manapun, 
agar mereka dapat memetakan tugasnya—tahu apa saja yang 
harus dilakukan sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi.

Mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin 
saja tidak akan cukup untuk menjalankan sebuah organisasi, 
maka dari itu dalam bab ketiga dibahas kemampuan apa saja 
yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar tugas dan 
kewajibannya dapat dijalankan dengan baik. Kemampuan-
kemampuan tersebut antara lain: mengelola jadwal; 
mengambil keputusan; mengatasi konflik; merencanakan 
dan menjalankan program kerja.
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Ada satu faktor penting dalam sebuah organisasi yang tidak 
bisa dipungkiri, yang dinamakan dengan sumberdaya manusia. 
Di luar fungsinya sebagai aset dan penggerak organisasi, tiap 
individu anggota organisasi sangatlah unik. Untuk itulah 
bab keempat secara khusus membahas hubungan antara 
pemimpin dan pengikut: bagaimana seorang pemimpin 
harus cerdas memahami diri sendiri, pengikut, dan situasi; 
bagaimana berkomunikasi dalam situasi formal dan informal, 
menghadapi massa ataupun interpersonal; memaksimalkan 
potensi pengikut dalam organisasi dengan menerapkan 
kepemimpinan transformasional.

Perubahan adalah suatu hal yang niscaya bahkan bagi sebuah 
organisasi sekalipun, dan untuk itu seorang pemimpin yang 
taktis akan proaktif dalam menghadapi berbagai perubahan 
yang mungkin terjadi. Bab kelima mengenai memimpin 
perubahan akan menjadi panduan untuk menghadapi dan 
mengatasi perubahan, baik sebagai pribadi maupun sebagai 
seorang pemimpin dalam organisasi.

Dan setelah semua langkah dan panduan dalam buku ini 
diterapkan sekalipun, kegagalan dalam memimpin selalu 
dapat terjadi. Sebuah acara, program kerja, maupun 
organisasi yang Anda pimpin bisa saja gagal, dan Anda 
merasa gagal pula karenanya. Namun itu bukanlah akhir dari 
segalanya, karena menjadi pemimpin adalah sebuah proses 
pembelajaran. Pemimpin masa depan tidak akan mungkin 
dapat tercipta jika mahasiswa masakini enggan mencoba. 
Kegagalan yang terjadi sebenarnya bukanlah sebuah bentuk 
hukuman, melainkan umpan balik (feedback) untuk perbaikan 
di masa mendatang.
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Sebagai pelengkap konsep-konsep kepemimpinan yang 
dibahas dalam buku ini, kutipan-kutipan wawancara dalam 
bab ketujuh dari para alumni diharapkan dapat memberikan 
wawasan yang lebih luas tentang kepemimpinan mahasiswa.

Buku ini bukanlah sebuah buku teks kuliah, masih banyak 
hal tentang kepemimpinan yang harus Anda pelajari dengan 
melaksanakannya sendiri. Menguasai konsep yang ditulis 
dalam buku ini saja tidak akan serta-merta menjadikan Anda 
pemimpin yang baik. Anda harus mengambil langkah konkret 
untuk mencoba!
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Manajemen Waktu

Ada beberapa langkah yang harus dilalui sebelum Anda 
menjadwal kegiatan-kegiatan Anda:

1. Rumuskan visi hidup Anda (baik skala jangka panjang 
atau menengah).

2. Jabarkan peran apa saja yang harus dilakukan untuk 
mencapai visi hidup Anda (misalnya: peran sebagai 
anak, peran sebagai mahasiswa, peran sebagai 
anggota organisasi).

3. Sebaiknya jadwal yang Anda buat adalah jadwal 
mingguan, agar kegiatan yang Anda kerjakan bisa 
lebih mudah dipetakan dan digeser. Anda mungkin 
akan perlu memperbaiki jadwal setiap hari jika ada 
perubahan.

4. Ketika mengisi kegiatan, jangan lupa selalu berpatok 
pada visi dan peran hidup Anda, serta pada kuadran 
keberapa kegiatan tersebut. Harus diingat bahwa 
jadwal yang Anda buat ini hanyalah panduan; Anda 
selalu bisa mengubahnya berdasarkan panduan peran 
dan prioritas yang Anda pegang.
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Visi Hidup

Peran 
hidup

Prioritas 
mingguan

Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

1. 1. 07.00

2. 2. 08.00

3. 3. 09.00

4. 4. 10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Malam Malam Malam Malam Malam Malam Malam

Prioritas Harian

Tabel L. 1 Contoh rencana jadwal mingguan
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Manajemen Program Kerja

Perencanaan program kerja

1. Fokuskan tujuan kerja badan pengurus pada visi organisasi.

2. Jabarkan visi organisasi tersebut menjadi satuan-satuan 

misi yang memiliki suatu jangka waktu untuk penyelesaian.

3. Jabarkan program kerja dari misi-misi tersebut.

4. Minimalkan program kerja yang hanya beralasan ‘mengikuti 

tradisi’. Suatu program kerja yang telah berjalan di waktu 

lalu belum tentu aktual untuk dilakukan sekarang atau di 

masa mendatang.

5. Jabarkan program kerja dengan point - point berikut ini :

a. Nama
b. Tujuan
c. Sasaran
d. Waktu
e. Deskripsi kegiatan
f. Anggaran

6. Usahakan menciptakan suatu program kerja yang variatif, 

menantang, periodik, dan bisa mencapai keberhasilan yang 

bermakna.

7. Usahakan agar adanya program kerja yang baru sebagai 

salah satu usaha untuk menyempurnakan kerja hari esok 

dan juga sebagai suatu eksperimen.

8. Usahakan bahwa setiap bidang organisasi memiliki suatu 

program kerja unggulan. Program kerja tersebut harus 

memiliki manfaat yang besar dan merupakan suatu hal yang 

baru atau berpengaruh besar pada visi organisasi.
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Evaluasi program kerja

1. Periksa tujuan program kerja, apakah benar bahwa 
program kerja ini menunjang tercapainya misi? 
Seberapa besar pengaruh yang terjadi jika program 
ini dikerjakan atau jika tidak? Jika pengaruhnya tidak 
besar, tetapi energi dan/atau waktu yang dibutuhkan 
untuk mengerjakannya besar, maka program kerja itu 
tidak layak dilaksanakan

2. Lakukan analisa SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities, threats), apakah kekuatan organisasi 
mencukupi untuk melakukan program-program kerja 
yang ada (dana, waktu, tenaga, dll)? Juga apakah 
kelemahan yang ada dapat ditutupi oleh organisasi? 
Peluang–peluang apa saja yang dapat Anda raih 
darinya, dan rintangan apa saja yang akan dihadapi?

3. Pastikan jangan ada program kerja yang saling 
bertabrakan baik dalam hal tujuan, waktu, dll.
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Lampiran

Mengepalai Kepanitiaan

Agenda Rapat

Tempat :

Waktu Pelaksanaan :

Waktu Rapat :

Peserta Rapat :

Agenda Rapat PJ Waktu

Agenda 1 =

Agenda 2 =

Agenda 3 = 

Agenda 4 =

Agenda 5 = 

Agenda 6 =

Agenda 7 =

Agenda 8 =

Agenda 9 =

Tabel L.2 Format agenda rapat
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Notulensi Rapat

Agenda Rapat :
Tempat dan Tanggal Rapat :
Pemimpin Rapat :

Kegiatan

Jenis PJ Waktu Keterangan

Permasalahan yang Dibahas/Kesimpulan Rapat

Rapat Selanjutnya

Tanggal/Jam/Tempat

Tabel L.3 Format notulensi rapat
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Lampiran

Pengambilan Keputusan

Analisis SWOT

Untuk melakukan kegiatan analisis SWOT, Anda perlu 
melakukan beberapa langkah di bawah ini :

1. Analisis kondisi internal organisasi terkait kekuatan 
dan kelemahan dalam organisasi. Pada tahapan ini 
Anda dapat memanfaatkan beberapa pertanyaan 
berikut: kemampuan apa yang organisasi miliki? 
Keunggulan kompetitif apa yang dimiliki bila 
dibandingkan organisasi lain? Bagaimana kondisi 
sumber daya organisasi? Prestasi saja apa yang sudah 
diperoleh? Pengalaman, pengetahuan, dan data apa 
yang dimiliki organisasi? Adakah dana cadangan yang 
dimiliki? Aspek Inovatif apa yang organisasi miliki?  
Budaya, sikap, perilaku apa yang berkembang di 
organisasi? Filosofi dan nilai-nilai apa yang ada dalam 
organisasi? Dsb.

2. Analisis kondisi eksternal organisasi terkait 
peluang dan ancaman bagi organisasi. Pada 
tahapan ini Anda dapat mempergunakan beberapa 
pertanyaan berikut: bagaimana kondisi mahasiswa 
baru? Bagaimana perkembangan pola pikir mahasiswa 
di kampus? Bagaimana pengembangan dan inovasi 
teknologi saat ini? Taktik apa yang potensial untuk 
dikembangkan? Bagaimana kondisi organisasi lain 
yang dapat dijadikan mitra baru? Bagaimana kondisi 
politik kampus? Apa saja kebijakan yang diambil 
birokrasi? Bagamana kondisi lingkungan kampus saat 
ini? Pertanyaan–pertanyaan untuk analisis internal 
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dan eksternal organisasi dapat dikembangkan lebih 
luas dari contoh yang disediakan.

3. Buat tabel yang sesuai dengan tabel pada bab 3, 
bagian analisis SWOT, dan nilai berada pada kuadran 
berapakah organisasi Anda sekarang?

4. Kembangkan program kerja atau tindakan yang dapat 
dilakukan berdasarkan pada strategi besar yang telah 
diperoleh dalam hasil analisis SWOT di atas.

OPPORTUNITIES
Daftar peluang

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

THREATS
Daftar ancaman

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

STRENGTHS
Daftar kekuatan

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

Kuadran I
Progresif

Kuadran II
Mobilisasi/
perbanyak 

strategi

WEAKNESSES
Daftar kelemahan

1. ...   3. ...
2. ...    4. ...

Kuadran III
Ubah strategi

Kuadran IV
Bertahan & 

mengendalikan 
kerugian

Grafik 1 Kuadran dalam analisis SWOT
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