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Pernah ga berpikir,
Kenapa sih harus ada pemimpin di suatu
organisasi?
Apa sih pentingnya ada organisasi
dikehidupan kita?
Padahal bisa saja kita bebas tanpa harus di
atur organisasi dan ga harus dikontrol oleh
seorang pemimpin.
Tapi…

Kamu tau ga kalau ternyata kita udah masuk
kedalam lingkup organisasi loh, organisasi
kehidupan yang baru kita mulai sejak lahir
yaitu keluarga.
Ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai
pendamping pemimpin, anak-anak sebagai
anggota, bahkan kalau dilihat dari sudut
pandang organisasi kakek nenek kita bisa juga
jadi bagian pengawas dari keluarga kita.
Nahh menarik bukan kalau ternyata kita
sudah ter organisir sejak dini.

Jika sebelumnya saya udah membahas cara mengenal
pemimpin, selanjutnya ada alasan kenapa organisasi
penting.
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Relasi
Pekerjaan yang terdefinisi dengan baik
Klarifikasi wewenang
Koordinasi
Administrasi yang efektif
Pertumbuhan dan diversifikasi
Memberikan rasa aman
Perubahan Baru

Ini masih secara umum loh, kalau terjun secara langsung
akan terasa banget pentingnya dan manfaat organisasi
bagaimana.

Selain itu kita harus tau juga, kenapa sih harus ada
seorang pemimpin di organisasi?
Setiap organisasi atau kelompok pun butuh yang
namanya pemimpin. Karna pasti ada tujuan atau
cita-cita yang ingin dicapai, terlepas baik atau
buruknya organisasi itu. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka organisasi membutuhkan seorang
yang cerdas dan mampu untuk menggerakkan
sumber daya organisasi.

Setelah tau pentingnya organisasi dan pemimpin.
Kita harus memikirkan apakah kita harus untuk
masuk kedalam organsasi dan terjun menjadi
pemimpin?
Karena tanpa disadari juga kita udah masuk ke
lingkup organisasi, tapi kita masih butuh untuk ke
tingkat selanjutnya supaya bisa bertahan ketika ada
masalah-masalah besar menghampiri kita.

Banyak hal yang saya pelajari ketika sudah terjun
ke dunia organisasi dan kepemimpinan.
Mulai dari meningkatkan rasa percaya diri untuk
menyampaikan dan menghargai pendapat,
manajemen waktu, bersosialisasi dengan banyak
orang, problem solving dari yang terkecil hingga
terbesar, hingga mengajak dan mengatur orang lain
dalam satu tim untuk mencapai visi bersama.
Hal ini bisa ada dan tumbuh pada diri saya karena
adanya keterbiasaan didalam kehidupan organisasi.
Memang tidak semua orang sama, tapi yang bisa
disamakan adalah belajar.

JADI, APAKAH PEMIMPIN DAN ORGANISASI ITU
PENTING?
SEMUA JAWABANNYA ADA DIRI KAMU.
MANFAAT YANG DATANG DARI ORGANISASI, ITU
SEMUA TERGANTUNG KAMU. KALAU KAMU UDAH
MASUK KE ORGANISASI TAPI GA MAU SURVIVE DAN
BERJUANG UNTUK BELAJAR MAKA KESEMPATAN
YANG ADA DI ORGANISASI BISA JADI SIA-SIA LHO.
DAN SETELAH KAMU MASUK KE DUNIA ORGANISASI,
SANGAT LEBIH BAGUS JIKA KAMU BERANI JADI
PEMIMPIN. MULAI DARI YANG KECIL AJA SEPERTI
PEMIMPIN DIVISI, SUB DIVISI, ACARA, HINGGA
PEMIMPIN ORGANISASI BISA KAMU LAKUKAN

Sumber:
● Organisasi Itu Penting (Studi
Manajemen)
● Pengalaman Pribadi
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