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Apa sih, tugas pemimpin?

Seorang pemimpin harus memiliki sifat bertanggung 

jawab pada anggotanya, tanpa membedakan dan 

mengenyampingkan masalah pribadi untuk 

mencapai tujuan.



Untuk mencapai tujuan organisasi, kita harus menemukan 

kesamaan di dalamnya. Sedangkan setiap orang memiliki 

perbedaan pandangan politik. Nah, selain menuntun 

anggotanya untuk mencapai tujuan, pemimpin juga harus 

bisa menyatukan anggotanya agar saling menghormati 

pandangan masing-masing.

Bagaimana jika dalam Organisasi terdapat 
perbedaan pandangan politik?



● Seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk 

menjalankan nilai-nilai organisasi, memastikan 

apakah ia sudah baik menjalankannya atau masih 

terdapat kekurangan. Dengan begitu anggota dapat 

percaya bahwa organisasi ini benar-benar serius 

untuk mencapai tujuannya. Sehingga, tercipta euforia 

semangat untuk saling bahu-membahu.

Seperti apa sikap pemimpin yang dapat 
menyatukan dan menginspirasi anggotanya?



● Menjadi seorang pemikir 360°

Dalam organisasi pasti akan terjadi perubahan baik 

pada pekerjaan maupun dari cara kerja. Pemimpin 

harus dapat mengevaluasi secara keseluruhan, 

apakah perubahan tersebut memberikan manfaat 

untuk tujuan organisasi atau justru menghambatnya. 



● Intelektual Serbaguna

Pemimpin harus memiliki kemauan belajar seumur 

hidup karena zaman akan semakin berkembang dan 

ilmu pengetahuan juga akan terus mengalami 

pembaharuan. Berusaha memahami perspektif 

anggotanya bagaimana cara kerja yang dapat 

membuat mereka nyaman dan terus mengekplorasi 

nilai-nilai organisasi.           



● Ontentik dan Reflektif

Fokus pada pertumbuhan organisasi, memiliki 

keberanian emosional adalah sebuah sikap yang 

harus tertanam pada diri pemimpin, selain itu peka 

terhadap sekitar juga penting untuk kemungkinan 

meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan 

terhadap anggota.



● Kolaboratif, Selain berfokus pada tumbuh kembang 

organisasi pemimpin juga harus mau menerima 

masukkan, kritik, solusi yang dapat memberikan 

inovasi baru dari berbagai sudut pandang. Dengan 

begitu, anggota akan tahu bahwa berbeda bukan 

masalah besar dalam berorganisasi.

● Menginspirasi, anggota dapat bekerja dengan baik 

apabila memiliki pemimpin yang dapat memberikannya 

sebuah inspirasi, menyakinan pada anggota terhadap 

visi yang tercipta.



Setiap manusia memiliki kesempatan untuk jadi 

pemimpin, mulailah dengan menjadi pemimpin 

untuk diri sendiri. Dengan begitu, di masa depan 

kita dapat memimpin lebih banyak manusia 

dengan penuh inspirasi.
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