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Latar Belakang 
Dalam sebuah kelompok,kepemimpinan sangat diperlukan untuk memberikan arah dan 
tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai.  APA ITU KEPEMIMPINAN?

Kepemimpinan atau natural leader adalah hal penting yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin. Pemimpin yang baik menggunakan kemampuan, sikap naluri, dan ciri 
kepribadian yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang 
dipimpinnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus 
mempunyai kreativitas yang tinggi untuk memimpin.

Bagi sebuah kelompok, pemimpin harus bisa mencari
solusi masalah yang dihadapi
kelompoknya dan bisa menganalisis 
masalah yang dihadapinya. 

Setiap orang memiliki kapasitas untuk
melakukan hal-hal yang luar biasa dan
yang paling penting lagi orang lain 
juga memiliki kapasitas itu.



Untuk menjadi pemimpin yang menang, 
maka seorang pemimpin harus mampu 
membuka topeng dan selubung 
berbagai fenomena. Pemimpin yang 
efektif harus mampu meletakkan 
berbagai gejolak di bawah realistis 
kepemimpinannya, serta memainkan 
perannya dengan efektif di tengah 
guyuran arus perubahan yang bergegap.



Pakar Kepemimpinan, Valerie 
Sokoloski pernah berkata “Pemimpin  
tidak terlahir begitu saja. 
Kepemimpinan dipelajari dan 
dikembangkan. Proses itu dimulai sejak 
awal hidup kita dengan diri kita sendiri 
sebagai individu”.

Oleh karena itu, kehidupan manusia 
tidak pernah lepas dari serangkaian 
masalah. Setiap masalah yang muncul 
harus diselesaikan.



Pemimpin harus mampu menguasai 
egonya, melihat dan mendengar 
dengan bijak apa yang sebenarnya 
terjadi. Dengan demikian semua 
permasalahan bisa terlihat dengan jelas 
sehingga tepat dalam mengambil 
langkah solusi untuk kedepannya.



Saya mempunyai pengalaman saat saya ditunjuk oleh 
teman-teman saya menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok. 
Saat itu saya dan teman-teman saya ditunjuk oleh guru kami 
untuk pengambilan nilai tengah semester pelajaran Bahasa 
Inggris. Kami ditempatkan di kelompok 5. Kelompok kami 
terdiri dari lima orang yang terdiri dari empat laki laki dan 
satu-satu perempuan yaitu saya. Awal diskusi berjalan lancar, 
anggota kami juga lengkap. Tiba di hari presentasi tepatnya hari 
Senin, kami mendapatkan giliran presentasi nomor urut 
pertama. Kami sudah mempersiapkannya dengan matang. 
Namun, ternyata keadaan belum berpihak kepada kami. Salah 
satu anggota kelompok saya mengalami masalah di 
microphone Google meet saat ingin mempresentasikan 
bagiannya. Guru dan teman-teman lain, menunggu cukup lama 
karena koneksi internet yang tidak kunjung stabil. 



Akhirnya, presentasi pun selesai dan kami juga sudah 
menjawab semua pertanyaan dari guru serta teman-teman 
dari kelompok lain. Tiba saatnya untuk pemberian nilai. Guru 
kami memberikan nilai 95 ke kelompok kami, bahagia rasanya 
diskusi panjang kami terbayarkan. Namun, nilai yang hampir 
tergolong sempurna itu seketika kandas, saat guru kami 
melanjutkan kalimatnya bahwa nilai kami harus dipotong 15 
poin sehingga menjadi 80 dikarenakan masalah koneksi 
jaringan sebelumnya. Seperti dibawa terbang lalu dijatuhkan 
dari ketinggian 1000 kaki. Kami tidak sempat protes karena 
keterbatasan waktu yang mengharuskan kami untuk berganti 
mata pelajaran yang lain. Merasa tidak terima salah satu 
anggota kelompok saya memusuhi dan memarahi anggota yang 
mengalami kendala koneksi jaringan tersebut sehingga 
menyebabkan keributan dan kesalahpahaman antar sesama 
anggota.



Sebagai pemimpin, saya merasa bertanggung jawab kepada anggota 
saya yang lainnya atas keributan yang terjadi. Saya juga merasa 
pengurangan poin tidaklah efektif dikarenakan koneksi jaringan 
merupakan hal diluar kendali teman kelompok saya. Akhirnya, saya 
bertanya kepada guru saya lewat Whatsapp secara personal. Guru 
saya pun membalas pesan saya dan bertanya “Jika kamu ibu beri 
pilihan antara nilai dan teman kelompok kamu, mana yang kamu 
pilih terlebih dahulu?". Saya pun merasa bingung karena jujur 
sebagai pelajar ini pertanyaan yang sangat berat. Di satu sisi, saya 
membutuhkan nilai yang bagus untuk mempertahankan rapot saya 
dan tidak ingin ide-ide serta diskusi panjang kelompok kami 
berakhir begitu saja. Di satu sisinya lagi, saya juga tidak ingin 
mengecewakan salah satu anggota kelompok saya yang sudah 
memberikan kepercayaan yang besar kepada saya.



Setelah mempertimbangkannya akhirnya saya menjawab, "Saya 
memilih teman sekelompok saya Bu, dikarenakan masalah koneksi 
jaringan itu, menurut saya di luar tanggung jawab dia karena 
banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga mengalami 
kendala koneksi jaringan itu hal yang sudah biasa terjadi dan Ibu tidak 
bisa mengurangi poin kelompok kami tanpa alasan yang logis dan 
masuk akal. Ibu juga memakai koneksi jaringan. Menurut saya, masalah 
koneksi jaringan itu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk 
dialami oleh semua orang karena setiap rumah mempunyai kondisi 
yang berbeda, termasuk ibu. Oleh karena itu saya siap menerima 
konsekuensinya bu". Kemudian guru saya bertanya kembali “Kenapa 
kamu lebih memilih teman kamu dari nilai kamu? Padahal kamu 
sendiri membutuhkan nilai untuk pengambilan rapot nantinya.”. Saya 
sempat terdiam cukup lama. Lalu, saya teringat salah satu kutipan dari 
Simon Sinek dan segera menuliskannya “Pemimpin yang hebat tidak 
akan mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan angka. Mereka 
akan mengorbankan angka untuk menyelamatkan orang lain. 
Begitupun dengan saya. Saya tidak akan mengorbankan teman saya 
hanya demi nilai di rapot walaupun nilai itu sangat berharga buat 
saya.”



Keajaiban akhirnya berpihak kepada kelompok kami. Setelah 
mengirimkan pesan tersebut, guru kami akhirnya setuju untuk 
merubah nilai kami kembali seperti sediakala dan menambahnya 
dengan 5 poin sebagai jawaban tambahan serta memaklumi kejadian 
sebelumnya. Sejujurnya, saya sempat takut dengan respon guru saya 
setelah saya mengirimkan pesan kutipan tersebut, saya dan teman 
teman saya bahkan sempat diskusi tentang konsekuensi apa saja yang 
nantinya akan kami dapatkan. 

Nah teman teman, ketika seorang pemimpin mengambil keputusan 
untuk mengutamakan keselamatan dan kehidupan orang di dalam 
organisasinya daripada mengorbankan kenyamanan pribadi dan hasil 
konkrit, di situlah ada rasa saling percaya dan kerjasama yang sangat 
penting. Dunia itu penuh dengan bahaya, akan ada banyak hal yang 
nantinya membuat hidup kita susah atau menghambat kesuksesan 
dalam hidup kita. Di sanalah kepemimpinan itu penting. Karena 
pemimpinlah yang menentukan arah. Pemimpin yang hebat adalah 
seperti menjadi orang tua yang selalu memberikan kesempatan 
kepada anak anaknya agar mereka bisa tumbuh dan mencapai lebih 
dari pencapaian orang tua kita. Yuk belajar menjadi pemimpin dari 
sekarang!
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