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Beberapa fenomena kepemimpinan 
yang aku amati sejak jaman maba

1. “Eh, ternyata kakak itu aslinya gini loh. Ternyata di dunia 
nyata beda, karakternya ga mencerminkan.” → celetuk teman 
tentang salah seorang  evaluator di masa PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)

2. “Gue kesel banget deh, kita dipimpin sama orang kayak dia. 
Mau enak aja, ga mau bantu di semua kesulitan, taunya terima 
beres.” → celetuk teman di kepanitiaan besar fakultas

3. “Eh, tau ga sih, mantan staf departemen kakak itu dulu 
semuanya trauma karena karakter kakaknya. Pas dikontak 
satu-satu, ga ada yang mau join lagi di kepengurusan baru 
organisasi itu.” → cerita dari seorang teman

4. “Tau ga sih kak, dari sekian banyak departemen, cuma di 
departemen XX yang semua anak stafnya join lagi di 
kepengurusan yang baru, dan semuanya megang posisi 
strategis. Salut banget, emang kakak kadept kita dulu itu 
humble dan merangkul banget, jadi kitanya nyaman.” 
→ cerita dari seorang adik tingkat



Ternyata berat ya jadi seorang pemimpin. 
Bisa ga ya jadi pemimpin yang baik?

Wajar kalau di awal ada kekhawatiran/keraguan di 
diri kita. Gapapa, tenang, kepemimpinan itu bisa 
dipelajari, kok. Ingat, semuanya butuh proses. 

Selalu ada ruang untuk orang yang mau belajar. 
When there is a will, there is a way :)

“Pada akhirnya, banyak pemimpin yang 
dikenang karena karakter, tidak hanya proker.”

- dr. Davrina Rianda



Beberapa tips memimpin versiku 
(disclaimer : i’m a learner & perfectly imperfect leader)

1. Kenali diri kita & orang-orang yang kita pimpin 
→ gaya kepemimpinan

• Kenali diri sendiri (karakter + emosi kita) → bisa beradaptasi dan bijak 
dalam menempatkan diri

• Kenali orang-orang yang dipimpin → latar belakang, karakter, analisis 
SWOT, hobi, motivasi, dll → proses awal: bisa lewat CV/gali saat 
wawancara/ngobrol secara langsung → proses tahap lanjut sambil 
berjalan → jadi landasan menentukan pembagian kerja

• Udah kenal sama diri sendiri + orang-orang yang dipimpin → tentukan 
gaya kepemimpinan → pasti beda gimana memperlakukan orang yg lebih 
tua, teman sebaya, atau orang yang lebih muda, gimana memperlakukan 
orang-orang dengan berbagai karakter tertentu (pemalu/lembut/ 
keras/perfeksionis/santai/kritis/panikan/temperamen/minder/dingin, 
dll), memperlakukan orang yang sudah punya pengalaman/belum, dsb



2.     Bonding & framing di awal pertemuan

• Karena diri kita dan orang-orang yang dipimpin punya latar 
belakang dan motivasi yang beda → penting untuk 
merumuskan satu visi yang sama → agar apapun langkah 
(berbeda) yang diambil setiap individu atau tim ke depannya, 
selalu berkaca pada tujuan itu (keep on the track)

• Saling mengenal satu sama lain; value tim dan budaya kerja 
yang mau dibangun; harapan dan rencana pengembangan 
diri/capaian sebagai individu dan tim; hambatan ke depan 
yang akan ditemui (paling sering: demotivasi) dan cara 
antisipasinya → bisa menggunakan tool seperti Team Charter 
Canvas atau sejenisnya

SATU TIM - SATU VISI -  SATU TUJUAN



3.    Seni mendelegasikan
• Walau sebagai individu sebenarnya kita bisa dan terbiasa menyelesaikan tugas 

itu sendiri, tapi belajar memimpin itu adalah tentang belajar membagi 
(mendelegasikan) tugas dan peran tertentu kepada orang lain yang kita pimpin.

“Part of being a leader is learning how to trust ur team 
and learning how to delegate.” - Kurt Weller

4.    Seni memberi ruang belajar
• Setelah dibagi tugas/peran tertentu, tetap dampingi namun biarkan setiap 

orang mengeksekusi, berkreasi, dan eksplorasi sesuai versinya

• Memberi kesempatan setiap orang untuk berbicara, mengutarakan 
pendapatnya, dan mengevaluasi dirinya sendiri → baru dilengkapi di akhir oleh 
kita sebagai pemimpin

• Jika kita ingin memberi saran, mulailah dengan bertanya (untuk mengarahkan), 
bukan memberi tahu secara langsung → agar orang tsb berpikir, berani 
berpendapat dan belajar memecahkan masalah

“A leader is the one who speaks last.” - Simon Sinek



5.    Seni memanusiakan manusia
• Kita dan orang yang kita pimpin adalah manusia, yang punya aspek emosional, 

tentu kita harus belajar memahami kondisi itu → misal: belajar berempati, 
apresiasi, memberi kritik membangun nambun sopan dan tidak merendahkan, 
bisa menyemangati saat demotivasi, dan memberi ruang para anggota kita 
untuk mengambil jeda bila diperlukan

• Meluangkan waktu untuk refreshing bersama → tidak membahas 
proker/kerjaan →  saling betukar kabar, bercerita, dan berkeluh kesah

”When dealing with people, remember that u are not dealing with 
creatures of logic, but with creatures of emotion.”  - Dale Carnegie

6.    Leading by example
• Sebagai pemimpin, suka/tidak, orang yang kita pimpin akan melihat dan 

berkaca pada kita → semua tindak tanduk kita akan diperhatikan

• Memimpin dengan keteladanan itu level mempengaruhi yang terbaik, karena 
tidak hanya berbicara, tapi kita mencontohkan → walk the talk

“People imitate their leader. Lead by example.” - Barbara Corcoran



Kenalan sedikit yuk!
Pygmalion effect

→ Konsep yang menjelaskan 
bahwa keyakinan kita (termasuk 
ekspektasi kita terhadap orang 
lain) →  mempengaruhi tindakan 
kita (sebagai leader) → yang 
akhirnya berpengaruh loh sama 
keyakinan dan tindakan orang 
lain (dimana dalam konteks 
kepemimpinan, kinerja/performa 
anggota tim kita), dan akan 
menguatkan keyakinan kita 
kembali terhadap mereka.



“Sebagai seorang pemimpin, 
kesuksesan kita sepenuhnya 
bukan tentang mengembangkan 
diri sendiri, tapi orang lain yang 
kita pimpin.” - Jack Welch



Self experience
Referensi pygmalion effect : 
https://blog.louismorgner.com/use-the-pygmalion-effect-to-improve-your-team
s-performance-875361aa6025

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti 
dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:
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