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Seperti Apa Sosok Pemimpin 
Ideal?
Aku selalu merasa tidak akan pernah menjadi 
seorang pemimpin, hingga akhirnya aku duduk 
dibangku kuliah. Sebelumnya, ada beberapa alasan 
yang membuatku berpikir seperti ini. Pertama, aku 
tidak bisa berbicara lancar di depan umum. Kedua, 
aku sering merasa sungkan. Mungkin kalau di-list 
akan jadi catatan yang panjang. Yah, intinya ada 
sejuta alasan pada diriku untuk ngeles.

Namun, semua itu berubah di penghujung tahun 
pertama. Ketika ada sebuah pesan yang sama sekali 
tak kusangka akan tiba padaku.



Karena aku belum punya pengalaman di bidang 
tersebut. Pada saat itu, aku cuma tahu tentang skill 
teknis dunia perdesainan. Mengonsep acara? Mana 
pernah. Akan tetapi, pada dasarnya diriku yang nggak 
enakan, akhirnya aku terima tawaran itu. 

Bisa dibilang, saat itu aku hanya bermodal keyakinan, 
atau lebih tepatnya disebut kenekatan.

Melalui pesan online, seorang kakak tingkat 
mengajakku untuk menjadi bagian dari SC alias 
steering committee atau pengonsep acara.

Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa nggak? 



Seorang pemimpin harus bisa 
memahami partner kerjanya.

Singkat cerita, aku menjadi koordinator bidang 
branding di acara tersebut. Sejak saat itu aku tertarik 
untuk mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana 
cara menangani acara, karakter yang dibutuhkan 
dalam menghadapi orang lain, dan tentu saja 
bagaimana cara menyiasati kekurangan diri di 
bidang komunikasi. Bagaimanapun, seorang 
pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dan 
mengarahkan kawan-kawannya.

Salah satu poin yang (sampai saat ini) ku-highlight 
adalah:



Memahami tidak sama dengan 
menuruti keinginan semua 

orang dan ikut campur urusan 
orang lain.

Memangnya benar begitu? Tentu saja benar. 
Logikanya, kalau kita tidak bisa memahami karakter 
partner kita sendiri, bagaimana kita bisa kerjasama 
dengan baik? Sayangnya, aku salah menerjemahkan 
poin ini. Thanks to karakter tidak enakan yang 
kumiliki.



Aku berusaha mengerahkan kemampuan terbaik 
yang kubisa. Juga berusaha menjaga perasaan 
partner kerjaku dan membuat mereka nyaman 
dengan caraku. Tak jarang aku mengambil alih 
pekerjaan orang lain dengan dalih “Biar kamu lebih 
enak”. 

Mungkin hampir setiap malam, sebelum aku 
memejamkan mata. Aku berpikir, “Sudahkah aku 
melaksanakan tugasku dengan baik hari ini?”. Dan 
aku malah tidak bisa tidur karena overthinking. 
Sampai suatu hari, aku merasa lelah sendiri dengan 
tanggung jawabku.



“Kenapa orang-orang nggak paham apa mauku?”
“Kenapa semua tidak seperti ekspektasiku?”
“Apakah aku gagal?”

Suara-suara ini muncul di kepalaku dan 
mempengaruhiku. Sebetulnya, semua orang yang 
menjadi partnerku itu baik. Namun, akibat pandemi 
ini, performa bidang yang kubawahi menurun 
drastis. Saat itu rasanya aku jadi orang yang paling 
tidak bertanggung jawab sedunia. Karena aku 
bahkan tidak bisa merangkul orang-orang yang 
harusnya kunaungi.

Aku menyesal jadi pemimpin, karena aku tidak bisa 
memenuhi keinginan semua orang.



Pada saat itu, ada beberapa poin yang ku-highlight 
untuk evaluasi. Pertama, aku terlalu sering 
mengambil alih ketika partner kerjaku mengeksekusi 
tugas yang tidak sesuai harapan. Padahal, itu bisa 
menimbulkan rasa saling tidak percaya. Kedua, aku 
kurang tegas dan tidak to the point sehingga orang 
jadi sulit memahami maksudku.
Sayangnya, evaluasi pribadi ini malah membawaku 
ke dalam rasa bersalah yang lebih dalam. Padahal, 
sebenarnya tugas seorang pemimpin itu bukan 
menyenangkan orang lain. 
Tugas pemimpin itu membuat keputusan untuk 
kondisi yang dihadapi setelah berusaha memahami, 
dan kalau dipikir lagi, aku sudah melakukan itu 
semaksimal mungkin.



solusi yang tepat tidak melulu 
berupa solusi yang 
menyenangkan semua orang.

Apakah sekarang masih merasa bersalah? Iya, tapi 
ternyata semua ada hikmahnya. Aku jadi lebih 
bersemangat untuk mempelajari ilmu 
kepemimpinan, terutama untuk diri sendiri. Salah 
satunya, aku belajar untuk menyeimbangkan logika 
dan perasaan, karena

Sesuatu bisa disebut sebagai solusi ketika hal itu 
berguna untuk kepentingan bersama, dan tidak jadi 
masalah jika ada orang yang tidak suka selama 
memang langkah kita benar. Selamat berproses!



● Cerita: Pengalaman pribadi penulis

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:


