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Leaderless Group
Kalian pernah gak berada di dalam suatu grup 
atau kelompok yang belum menentukan 
official leader? Aku yakin, pasti pernah!

Di situasi seperti ini, apa yang kalian lakukan 
untuk menentukan leader? Kira-kira apa saja 
konsiderasi anggota grup dalam pemilihan 
leader? 



Method of Residues
Ternyata, anggota grup cenderung menerapkan 
method of residues untuk memilih leader 
dengan cara mengeliminasi orang-orang 
yang dianggap tidak potensial menjadi 
leader hingga akhirnya tersisa lah satu 
orang. 

Nah, satu orang tersebut yang terpilih menjadi 
leader.



Jujur, gara-gara method of residues, sering 
kali aku dieliminasi oleh teman-teman 
kelompok ku sendiri padahal sebenarnya 
aku ingin menjadi leader ☹

Eh.. jadi kepikiran deh 
kira-kira kenapa ya kok aku 
ditolak menjadi leader?



Kok aku ditolak jadi leader, ya?
Pastinya ada alasan-alasannya, sih. Bisa jadi aku…
• Terlalu banyak berbicara
• Terlalu bossy
• Agresif secara verbal
• Tidak bisa mengerjakan tugas grup karena 

terlalu pasif, pendiam, tentatif, tidak percaya diri 
untuk berbicara di depan umum, atau selalu 
membutuhkan arahan orang lain

• Terlalu memikirkan perasaan semua orang 
dalam membuat keputusan



Ok, sekarang aku sudah 
tahu alasannya, nih. Terus, 
aku harus apa supaya dipilih 
sebagai leader oleh anggota 
grup?



Agar dipilih sebagai leader aku 
harus….
• Menunjukkan efektivitas tugas individu
• Menunjukkan komitmen terhadap tujuan grup
• Memaksa diri menjadi lebih ekstrovert dengan 

memberanikan diri untuk speak up 
• Mendengarkan secara efektif
• Dipandang sebagai perwujudan sosial grup, 

terutama ketika ketidakpastian grup cukup 
tinggi

• Memposisikan diri (duduk, berdiri, dll) yang 
memungkinkan untuk melakukan kontak mata 
dengan sebanyak-banyaknya anggota grup



Yuk, lakukan 
tips-tips tadi untuk 
#JadiPemimpin!

Sekarang udah paham tentang 
emergent leadership, kan?



● How Emergent Leadership Works: Dos 
and DONT’S (Alex Lyon)

● https://youtu.be/5bP938HqLv0

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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