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Tanggung Jawab dan 
Ketidaksiapan 

Tanggung jawab seorang pemimpin 
dikatakan tidak mudah, karena hasil 
pekerjaan bergantung dengan kinerja tim. 
Seorang pemimpin dituntut memiliki 
kemampuan menciptakan lingkungan 
kerja yang produktif, agar tim dapat 
memberikan hasil terbaik. 

Hal yang menghambat seorang pemimpin 
adanya ketidaksiapan, sehingga mengalami 

kesulitan untuk membimbing dan 
mengarahkan orang lain. Ini membuat anggota 

merasa tidak puas dengan kinerja pemimpin. 
Untuk memerintah seseorang bekerja tidak 
dapat mengandalkan otoritas/jabatan saja. 



Kalau Begitu Apa yang Harus 
Dilakukan? 
Yang harus dilakukan adalah berikan motivasi, 
lakukan sesuatu yang besar, buat mereka yakin, 
dan peduli dengan tim. Solusi untuk menyelesaikan 
suatu masalah adalah keputusan terbaik, tapi lebih 
baik jika mengambil tindakan secara cepat. 
Perhatikan, mengambil resiko atau membuat 
kesalahan. Dua hal berbeda, mengambil resiko 
berarti mencoba sesuatu yang baru untuk 
pengembangan diri dan sukses, sedangkan 
membuat kesalahan berarti menerima hukuman. 



Seorang Michael Jordan, ikon 
bola basket mengatakan, “Saya 
bisa memaafkan kegagalan, 
selalu gagal dalam sesuatu. 
Yang tidak bisa saya maafkan 
adalah tidak mencoba.” 
Perkataan tersebut berarti ada 
potensi/peluang kita untuk 
mengembangkan diri sendiri 
dan memaksimalkannya untuk 
mendapatkan pekerjaan terbaik. 



Mari Kita Petik Sesuatu dari 
Olahraga
Dalam olahraga tentu memiliki pemimpin, tujuan 
yang jelas, dan strategi agar dapat memenangkan 
pertandingan. 

❑ Mereka memiliki budaya kinerja 
tinggi. Kinerja individu akan sangat 
terlihat. Semua orang mengetahui 
mana pemain yang berhasil, dan yang 
tidak. Cristiano Ronlado, pesepakbola 
terbaik dunia, bayangkan jika ia 
mendapatkan gaji yang sama dengan 
pemain lainnya. Tidak mungkin 
bukan? Semua orang tahu bahwa Ia 
pemain hebat. 



❑ Obsesi pada pelatihan. Setiap 
pemain, pada saat tidak 
berkompetisi, mereka akan 
berlatih berkali-kali. Mereka 
melakukan hal tersebut karena 
dalam lingkungan, sebuah 
perubahan dan ketidakpastian 
pasti akan terjadi. 

❑ Setiap tim memiliki seorang 
pemimpin. Dalam setiap tim 
olahraga memiliki kapten. 
Kapten adalah pemimpin 
yang gagal, dan itu adalah 
cara mereka untuk memilih 
kapten  terbaik. Pemimpin 
terbaik adalah pemimpin yang 
pernah gagal. 



Cara mereka membuktikan bahwa 
mereka tim yang terbaik dari 
olahraga, ketika mereka menang. 
Suatu perayaan sebagai 
penghargaan atas kerja keras 
dari tim merupakan tindakan yang 
wajib dilakukan. 

Beberapa hal dari olahraga: 
▪ budaya kinerja tinggi 
▪ kinerja individu 
▪ obsesi terhadap pelatihan 
▪ pemilihan pemimpin terbaik
▪ cara mereka memberikan 

penghargaan untuk sebuah kinerja. 



Dr. Axel Zein

“Tidak ada orang yang sempurna, 
begitu juga dengan pemimpin. 
Kita hanya bisa memberikan

semua yang kita miliki
merupakan sebuah tingkat

kesempurnaan yang 
dapat kita capai. 

Pemimpin yang sempurna, 
bos yang sempurna 

berada di dalam diri Anda.”



Apakah kamu siap 
menjadi pemimpin dan 
membuat tim terbaik 

berikutnya?

Setelah membaca postingan berikut, 



● Cipta Pemimpin Terbaik, Siap Jadi 
Pemimpin Terbaik (Dr. Axel Zein)

● https://www.youtube.com/watch?v=jFG7jqJXbno

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: Youtube 
TEDx Talks 

”The Perfect Boss”


