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APA ITU PEMIMPIN?
Kata leader pertama kali digunakan Cowley (1920) 

dalam Manning & Curtis (2003), bahwa pemimpin adalah 
orang yang berhasil mengumpulkan orang lain untuk 
mengikutinya.
• Seorang pemimpin adalah 

orang yang mengetahui jalan, 
melewati jalan tersebut, dan 
menunjukkan jalan itu untuk 
orang lain. 

• Pemimpin sejati bukanlah 
orang yang mempunyai 
banyak pengikut, tetapi 
menciptakan paling banyak 
pemimpin.    



Selama bertahun – tahun, penelitian akademis bahkan tidak 
bisa memutuskan apakah para pemimpin itu memang penting.  
Beberapa kajian menunjukkan bahwa tim – tim yang hebat bisa 
sukses dengan atau tanpa peran penting dari pemimpin. 
Kajian lainnya menunjukkan bahwa terkadang seorang 
pemimpin yang karismatik adalah faktor penting bagi 
keberhasilan atau kegagalan kelompok. Tidak ada kejelasan 
sampai seorang akademisi mendapat petunjuk naluriah.



Gautam Mukunda seorang assistant professor di 
Harvard Business School, berspekulasi bahwa hasil 
penelitian yang tidak menentu terjadi karena dasarnya 
ada dua jenis pemimpin.
• Jenis yang pertama mencapai posisinya melalui 

saluran – saluran resmi, mendapatkan kenaikan 
jabatan, bermain sesuai aturan, dan memenuhi 
harapan. para pemimpin seperti neville chamberlain 
ini telah “tersaring”. 

•  Jenis yang kedua tidaklah mencapai posisinya melalui 
peringkat, mereka datang lewat jendela seperti 
wirausahawan yang tidak menunggu orang lain untuk 
menaikkan jabatannya; para wakil presiden amerika 
yang tanpa diduga diserahi jabatan kepresidenan, 
seperti yang membuat terpilihnya Abraham Lincoln. 
Kelompok ini “tidak tersaring”.



Mari Kita Cermati
Pada saat para calon tersaring maju untuk posisi puncak, mereka 

telah begitu tercermati sehingga mereka bisa diandalkan untuk membuat 
keputusan – keputusan standar secara tradisional bisa diterima. Secara 
efektif mereka tidak bisa dibedakan satu sama lain dan ini sebabnya 
banyak penelitian menunjukkan efek kecil dari pemimpin. 

Para calon yang tidak tersaring belum pernah dicermati oleh sistem 
dan tidak bisa diandalkan untuk membuat keputusan – keputusan yang 
“bisa disetujui”. Mereka melakukan hal hal yang tak terduga, memiliki 
latar belakang yang berbeda dan sering kali tidak bisa diprediksi. Tetapi, 
mereka mendatangkan perubahan dan menciptakan perbedaan. Sering 
kali perubahan negatif, karena mereka tidak bermain sesuai aturan. 
Tetapi, sebagian kecil pemimpin yang tidak tersaring ini menciptakan 
perubahan, membuang kepercayaan yang keliru dan konsistensi yang 
bodoh dari organisasi organisasi dan mengubah organisasi ke arah 
cakrawala yang lebih baik dan memiliki dampak yang sangat besar. 



“Mengikuti aturan tidaklah 
menciptakan kesuksesan, ia hanya 
menghapus ekstremis – ekstrem 

bagus dan ekstrem buruk. Meskipun 
mengikuti aturan adalah sesuatu 

yang baik, yang akan menyingkirkan 
risiko buruk, tetapi sering kali ini 

juga menyingkirkan pencapaian yang 
mengguncang dunia”

*Ini seperti memasang pengatur pada mesin yang mencegah mobil untuk melaju kecepatan enam 
puluh kilometer per jam; ini memang memperkecil kemungkinan anda untuk mengalami kecelakaan 

fatal, tetapi anda juga tidak akan menciptakan rekor kecepatan di darat
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