
Masalah Datang, 
Saatnya Fokus Mencaci 

atau Mencari Solusi?

Disusun oleh: Arifuddin Achmad S.

Disunting oleh : Zisti Shinta Maharrani



Dalam lingkungan berorganisasi, sudah wajar kita 
mendapatkan masalah. Bahkan, bagi yang sudah 
terbiasa pasti menganggap bahwa masalah adalah 
“makanan” untuk bertumbuh. Masalah bisa 
datang kapan saja, mulai dari kecil sampai besar. 
Namun, yang sering menjadi pertanyaan,

Apa yang kita, seorang 
pemimpin, lakukan jika 
masalah datang?



Evaluasi terhadap kinerja organisasi memang 
penting. Namun, alih-alih mengevaluasi, kita 
seringkali hanya mencaci.

Kita terlalu banyak 
menyalahkan.
Mulai dari menyalahkan keadaan hingga teman 
yang tidak tau apa-apa. Banyak pemimpin yang 
menyerah duluan karena rumitnya masalah.



#Sharing

2017 saat sebuah acara sekolah, penulis pernah 
merasakan hal serupa. Dalam rencana 
kepanitiaan, kami sudah menyiapkan semuanya 
dengan baik dan telah berkoordinasi dengan 
sekolah. Hingga tiba di hari Jumat, aula yang 
seharusnya kami gunakan untuk salah satu 
rangkaian kegiatan, tiba-tiba diambil alih secara 
sepihak oleh salah satu guru kami.



Suasana tiba-tiba panik. Banyak dari tim yang 
sedih, kecewa, bahkan tidak bisa berpikir lagi 
untuk apa yang selanjutnya dilakukan. Sekolah 
juga sudah angkat tangan. Namun, sebagai 
pemimpin kami tidak boleh terbawa arus. 

Memang dunia sedang gelap, 
tapi kami tidak mungkin 
mengecamnya terus-terusan. 

Kami butuh lilin, iya kami butuh solusi.



Kami pun akhirnya berkoordinasi dengan pihak 
eksternal yang terlibat dan mulai mencari 
alternatif rencana. Karena keterbatasan waktu di 
hari Jumat, akhirnya masalah terselesaikan 
dengan alternatif yang dijalankan. Kami 
mengapresiasi kerja tim.

Apapun hasil akhirnya, 
kami sudah melakukan 
yang terbaik.



Pemimpin harus tahu bahwa masalah pasti datang 
setiap saat. Ingat bahwa jika ada yang terlahir 
dengan bakat memimpin, ada juga yang terlahir 
dengan bakat untuk bekerja keras menjadi 
pemimpin. Solusi harus diutamakan, tapi evaluasi 
jangan ditinggalkan.

Jangan salahkan besi jika dia 
keras, mulailah menempanya 
agar menjadi pantas.



Bagaimana
dengan kalian?



Self Experience

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:


