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Tak ada pemimpin yang sempurna dalam 
memimpin suatu kegiatan atau tim. Sebaik 
apapun pengikut, jika pemimpin masih 
memiliki sejumlah kekurangan, tentu saja 
membuat suatu tim menjadi kurang berjalan 
sesuai harapan. Begitulah yang kiranya aku 
alami saat menjadi pemimpin suatu tim. Ini 
berdasarkan perenungan yang sangat dalam.



Aku adalah seorang pemimpin yang 
perfeksionis, tak bisa bercanda, fokus pada 
hasil dan proses yang terstruktur, dan masih 
banyak lagi. Intinya pengikut atau 
teman-teman satu tim merasa kesulitan untuk 
mencapai target. Sehingga semuanya 
menjadi kacau dan berantakan.



Padahal, aku telah merancang strategi 
dengan detail dan terencana. Secara rasional, 
tujuan pasti akan tercapai. Tetapi, jika 
pengikut tak punya ambisi dan semangat 
sama seperti diriku, tentu semuanya akan 
hancur secara perlahan. Aku memang egois 
dan tak pernah mau memahami orang lain. 
Tetapi, itu demi kebaikan bersama dan itu 
baik.



Perlahan, satu persatu semuanya hilang 
tanpa kabar. Aku merasa tak berharga 
sebagai pemimpin. Setiap perkataan tak 
pernah didengar lagi. Semuanya jalan 
masing-masing tanpa arah. Di situlah aku 
mulai overthinking dan stres. Bagaimana 
solusi terbaik atas masalah ini? Aku 
mendadak lepas kendali sebagai manusia. 
Mungkin karena aku sudah terlalu jauh 
melangkah.



Akhirnya, aku memutuskan untuk istirahat 
sejenak. Melepaskan posisi pemimpin dengan 
sesuka hati karena memang situasi saat itu 
tak memungkinkan untuk aku kendalikan. 
Saatnya me-time, aku mencoba banyak 
menonton video motivasi pemimpin, ikut 
webinar serta melakukan hobi dan sesuatu 
yang belum pernah aku lakukan. Intinya yang 
membuat aku bahagia lagi seperti dulu.



Setitik cahaya mulai muncul dari dalam 
hatiku. Aku mulai menemukan benang merah 
dari hal ini. Tak semuanya salah. 

Pertama, aku harus berani menerima 
kenyataan bahwa tak ada yang sempurna di 
dunia ini termasuk diriku dan tim yang aku 
pimpin.  Ada banyak hal memang diciptakan 
tak sesuai harapan kita dan itu hal yang wajar.



Kedua, aku harus belajar toleransi terhadap 
setiap hal, yang tak bisa dipaksakan. Terlebih 
setiap orang juga memiliki urusan 
masing-masing. Tak melulu soal pekerjaan 
dan proyek. Aku memang andal dalam 
menyusun strategi dan rencana. Tetapi, 
sebaik apapun rencana jika Tuhan 
berkehendak lain, maka diriku hanya bisa 
tawakal dan banyak berdoa. Toh, aku manusia 
lemah. 



Aku tak seharusnya memaksa orang untuk 
mau mengikuti setiap kehendak. Mereka 
adalah manusia yang merdeka dan bukan 
robot yang mudah saja diperintah dan diberi 
kerja. Aku yang salah telah salah 
menempatkan diri. Justru, dari merekalah aku 
banyak belajar untuk saling menghargai dan 
menyayangi. Bahkan, bisa lebih menikmati 
prosesnya.



Terimakasih sudah membaca. Semoga bisa 
diambil yang terbaik. Dalam tim, tak melulu 
soal target dan pencapaian. Selain skill dan 
pikiran terbaik, seorang pemimpin juga harus 
toleransi dan memberdayakan setiap 
pengikutnya. Harus saling merasa nyaman 
dan menikmati setiap proses. Apapun yang 
terjadi akan dihadapi bersama sesulit 
apapun resikonya. Semangat!!!!


