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Sosok Pro-Kontra Seorang Pemimpin

Menurut Robert Tanembaum, Pemimpin adalah mereka 
yang menggunakan wewenang formal untuk 
mengendalikan bawahan yang bertanggung jawab atas 
bagian pekerjaan, yang memimpin, mengatur, 
dikoordinasikan dan mencapai tujuan perusahaan.

Tanembaum mengartikan pemimpin sebagai 
“pengendali” bawahan. Hal tersebut menjadi pro kontra 
di kehidupan seorang pemimpin. Banyak yang menjadi 
pengendali hidup bawahan di tempat kerja, sehingga 
membuat sosok pemimpin menjadi “sosok” hitam bagi 
bawahan. 



Seorang “Leader” Bagi 
Sosok Helmi Yahya 

Seorang public figure legendaris, Helmi Yahya 
memberikan pendapat serta motivasi tentang menjadi 
Leader / pemimpin yang dicintai, bahwa seorang 
pemimpin adalah seseorang yang mampu membuat 
para pemimpin dibawahnya berkembang. 

Dengan kata lain, tidak hanya menjadi seorang 
penguasa tetapi juga menjadi pendukung bagi para 
bawahan. Sehingga dapat, maju dan berkembang 
bersama demi suksesnya suatu tujuan perusahaan atau 
organisasi. 



Helmi Yahya menjadikan sosok istrinya sebagai sosok 
panutan seorang leader. Sosok istri Helmi Yahya ialah 
sosok leader yang sangat dicintai dan dihargai oleh para 
bawahannya, karena kebaikan, dan rasa perhatiannya. 

Kebaikan dan rasa perhatian seorang leader tentu 
diperlukan demi menjaga kerja sama yang baik dengan 
bawahan tanpa keluar dari sikap kerja yang profesional, 
hubungan leader dengan bawahan akan terjaga dengan 
baik.



Ketika seorang leader bisa berhubungan baik dengan 
bawahan maupun sesama, tujuan suatu perusahaan 
atau organisasi yang dibangun akan berhasil tercapai. 

Menjadi sosok seorang leader bukanlah hal yang 
mudah, tetapi disaat seorang leader memberikan 
kesempatan berkembang kepada para bawahan 
maupun sesama, maka akan tercipta leader baru yang 
siap bekerjasama dengan baik dan tentu memudahkan 
hal yang sulit. 



Hal penting lainnya ialah, jangan pernah meremehkan 
bawahan maupun sesama. Tetapi, berikan motivasi, 
dukungan yang positif, dan hiburan bila ada yang putus 
asa. Agar, jika suatu hari nanti harus pergi meninggalkan 
perusahan atau organisasi tersebut tidak ada perasaan 
amarah yang lega. 

“Jadilah sosok Leader  yang menginspirasi, 
dicintai, dan dihargai oleh orang-orang 
yang kita pimpin. Jangan menghambat 
dan mempersulit orang lain”.



Pendapat Helmi Yahya perihal seorang leader 
memiliki pengertian positif, jika harus 
dibandingkan dengan pendapat Tanebaum yang 
dapat bernilai negatif bagi para leader. Tetapi, 
kedua pendapat ini bermaksud profesional, bahwa 
seorang leader harus bisa mengendalikan 
bawahan agar bekerja dengan baik. 
Mengendalikan berarti, mendukung dan 
memberikan kekuatan positif kepada para 
bawahan agar dapat bekerjasama dalam satu jalan 
dan tujuan demi mencapai kesuksesan.



Siapkah kamu menjadi seorang Leader 
sesungguhnya? 

Ayo! Siapkan dirimu dan berhasil menjadi 
seorang Leader idaman.



● Pemimpin Tak Terlupakan
● https://www.youtube.com/watch?v=K5

_vVHOklCU
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.
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