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Pernah tidak kalian tiba-tiba ditunjuk 
menjadi ketua kelompok bahkan ketua 
kelas?
Kalian merasa tidak sanggup dan ingin mengundurkan diri karena tidak 
memiliki pengalaman sebagai pemimpin.



Atau mungkin kalian pernah 
mengajukan diri menjadi pemimpin tapi 
tidak terpilih?

Kalian merasa orang yang terpilih tidak memenuhi kriteria menjadi 
pemimpin sepenuhnya sehingga merasa malas menjadi bagian 
kelompok tersebut



Apanih yang harus dilakukan apabila 
dihadapkan pada kedua pilihan tadi?

Nah disini aku akan berbagi terkait hal tersebut berdasarkan 
pengalaman pribadi.



Pemimpin Dadakan
1. Hilangkan pemikiran “aku tidak bisa”

Pola pikir seseorang merupakan pondasi seseorang 

dalam bertindak dan mengambil keputusan. Jika kalian 

sudah berpikir bahwa tidak bisa menjadi pemimpin, 

maka secara tidak langsung kalian membatasi diri 

dalam memposisikan diri sebagai pemimpin.



Pemimpin Dadakan
2.    Tetap berpikir tenang dan komunikasikan

Panik dan tidak sabaran justru memperkeruh keadaan, 

dinginkan kepala kemudian komunikasikan dengan 

anggota yang lain. Anggota kelompok memilih kalian 

menjadi pemimpin tentu disertai alasan yang 

mendukung dan valid. Jadi apapun kondisinya tetap 

saling menjaga komunikasi dengan anggota kelompok.



Pemimpin Dadakan
3.    Jangan menjadi pelayan

Menjadi pemimpin bukan berarti kita mengerjakan 

sebagian besar tugas kelompok tersebut. Pemimpin 

bertugas membagi dan mengkoordinir tugas secara 

merata kepada seluruh anggota kelompok melalui 

kesepakatan. Jangan sampai ada anggota yang tidak 

berkontribusi namun menjadi free riders.



Tidak Menjadi Pemimpin

1. Menjaga profesionalitas
Menuruti ego tidak membawa hasil positif bagi kelompok hanya 

karena tidak terpilih menjadi pemimpin. Pemimpin dalam 

kelompok merupakan pemimpin secara struktural, kalian tetap 

bisa memimpin anggota kelompok lain bahkan diri sendiri. 



Tidak Menjadi Pemimpin

2.   Adaptif dan inisiatif

Meskipun peran kalian sebagai anggota, kalian tetap 

dapat berkontribusi dan bersinergi dengan anggota 

kelompok bahkan memberi masukan kepada 

pemimpin kelompok. Jaga komitmen demi 

tercapainya tujuan kelompok tanpa memandang 

title.



“Pemimpin tidak lahir begitu saja. 
Kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. 

Proses itu dimulai sejak awal hidup kita 
dengan diri kita sendiri sebagai individu”

Valerie Sokoloski



Sumber:

● Pengalaman pribadi

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.


