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Saat 
Dipimpin
Seorang pemimpin sebelum memimpin pasti juga pernah 
dipimpin, hal itu pun pernah saya alami. Sudah beberapa kali 
saya dipimpin oleh karakter pemimpin yang berbeda – beda 
baik dari masa sekolah hingga bekerja. Singkat cerita disaat 
mulai awal berkarir disalah satu perusahaan, saya dipimpin oleh 
sesorang yang memiliki sifat, kalau boleh saya bilang seperti 
dinding. Mungkin untuk orang yang bukan seperti saya dimana 
haus akan tantangan, meresa pemimpin ini mungkin sangat 
ideal. Seluruh pekerjaan dan tanggung jawab diemban 
seluruhnya dan anggotnya hanya mengerjakan apa yang sudah 
di tentukan tanpa mengerti tujuan yang di kerjakannya, ide – ide 
perbaikan pun ditolaknya karena merasa idenya lah yang paling 
baik. Namun, hal ini membuat saya merasa tidak bisa 
berkembang karena berada di zona yang nyaman.



Saat 
MemimpinAkhirnya saya bertemu dengan seorang pemimpin yang bahkan 
sampai sekarang masih menjadi panutan saya, ajaran serta 
dedikasinya terdahulu sebagai pemimpin telah saya terapkan 
dalam kehidupan saat ini. 
Ya, beliau adalah orang yang memberikan saya banyak ruang 
dan kepercayaan dalam mengerjakan pekerjaan yang 
terkadang itu penting bagi perusahaan, kesempatan perform ke 
para pimpinan tertinggi pun di delegasikan kepada saya. Tidak 
banyak detail pekerjaan yang dibahas, beliau lebih banyak 
memberikan pengalaman bagaimana menjadi seorang 
pemimpin yang baik, karena menurut beliau pemimpin yang 
baik akan menciptakan pemimpin selanjutnya.
Jadi, ada 3 kunci saat ini yang saya terapkan kepada anggota, 
yakni memberikan ruang untuk berkreasi, selalu memberikan 
kesempatan dan tantangan, serta mendelegasikan tanggung 
jawab sekali pun itu terasa berat buat mereka.



Pemimpin yang 
baik akan 
menciptakan 
jembatan untuk 
menjadikan 
anggotanya 
pemimpin 
selanjutnya. *) Sumber gambar: freepik.com



Jembatan Dinding
• Harus mengikuti aturan dan 

arahannya untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang 
di berikannya.

• Hanya memberikan pekerjaan 
sesuai dengan keahlian dan 
kemampuan anggotanya.

• Menginformasikan detail 
pekerjaan namun tidak 
memberikan tujuan dan 
gambaran luas dari pekerjaan.

• Segala hal dari pekerjaan di 
limpahkan kepada dirinya.

VS
• Memberikan tujuan utama 

dari pekerjaannya dan 
membiarkan anggotanya 
untuk berkreativitas dan 
melakukan dengan caranya 
sendiri.

• Selalu mencoba memberikan 
tantangan di luar keahlian 
anggotanya.

• Membagi tanggung jawab dan 
beban kerja ke semua 
anggota.



*) Sumber gambar: freepik.com

Apakah yang 
harus 
dilakukan 
seorang 
pemimpin 
dalam 
menciptakan 
jembatan 
tersebut



1. Memberikan ruang untuk 
berkreasi Jangan pernah ajarkan 

anggota anda bagaimana 
untuk melakukannya tapi 
berikan tujuan apa yang 

harus dicapai. Biarkan 
anggota 

menyelesaikannya 
dengan kreativitas 
masing – masing, 
sehingga potensi 

sesungguhnya akan 
terlihat.*) Sumber gambar: freepik.com



2. Memberikan Tantangan dan 
KesempatanAnggota yang tidak 

memiliki latar belakang 
pendidikan atau 
pengalaman dalam 
mengerjakan sesuatu, 
belum tentu dia tidak 
bisa melakukannya.
Di era digital seperti 
ini, sumber 
pengetahuan dan 
informasi mudah untuk 
di temukan.

*) Sumber gambar: freepik.com



3. Memberikan Tanggung 
JawabDengan hanya memberikan ruang untuk 

berkreasi dan tantangan serta kesempatan 
dalam pekerjaan tidak menjadikannya pribadi 
yang bertanggung jawab. 

Maka sebagai seorang 
pemimpin harus mampu 
mendelegasikan tidak 
hanya pekerjaan tapi 
juga tanggung jawab 
apa yang harus diemban 
oleh anggotanya.

*) Sumber gambar: freepik.com



“seorang pemimpin yang 
peduli akan kemajuan 
anggotanya adalah yang 
selalu memberikan 
tantangan dan 
kesempatan, bukan 
membatasi dengan 
memberikan kemudahan 
dan kenyamanan”
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