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YOU  ARE  A  LEADER  ! 

(Sudijono) 

  

1. Pengantar. 

 “Setiap orang pada dasarnya adalah seorang pemimpin “.  Menjadi pemimpin 

adalah fitrah setiap manusia.  Karena berbagai hal fitrah ini tersembunyi, terlempar 

bahkan mungkin telah lama hilang.  Akhirnya menyerahkan kendali hidupnya pada orang 

lain dan lingkungan.  Mereka perlu ”dibangunkan” dan disadarkan bahwa dirinya 

mempunyai potensi.    

Kata kunci kepemimpinan adalah pilihan (choice).  Pilihan mengandung 

konsekwensi.  Sikap konsekwensi adalah tanggungjawab (responsibility).  Pilihan dan 

tanggungjawab merupakan satu paket.  Dalam kepemimpinan kita kenal adanya 

perubahan (change), perubahan dari dalam ke luar. 

 Pendekatan manajemen adalah : selection, recruitment, assesment center, career 

planning, training & development, performance management, bussinnes process 

reengineering, process aligment, balance score card, team based organization.   Sedang 

dalam kepemimpinan menghasilkan honesty, integrity, kepercayaan (trust), commitment, 

responsibility, maturity (kematangan) togetherness (kebersamaan) motivation, 

empowerment, sence of belonging-sence of ownership dll yang kesemuanya bersifat 

sebagai “konsep kuno”. 

 Akhirnya dengan mempelajari proses Kepemimpinan di atas  saya ucapkan  

selamat meraih kepemimpinan..,  You are a leader dan mampu menjawab pertanyaan 

dalam hidup ini  :  (1)  siapa anda ?, (2)  mengapa anda berada di sini ?,  (3)  untuk apa 

hidup ini ?. 

 

2. You are a leader . 

Di dalam masyarakat ada 3 pendapat : 

a. Orang menganggap dirinya bukan pemimpin seperti rakyat biasa, karyawan, 

ibu rumah tangga. 

b. Orang yang menganggap dirinya sebagai pemimpin secara konfiden, seperti 

orang-orangmenjabat raja, menteri dlsb. 
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c. Setiap orang adalah pemimpin sesuai takdirnya.  Kepemimpinan adalah 

fitrah sebagai manusia.  Kepemimpinan mengatur diri sendiri. ”Leadership is an 

action, not a position”. 

Untuk menumbuhkan kepeimpinan  perlu : 

a. Menyadari  bahwa nasib berada di tangan sendiri.  Tuhan tidak mengubah  

nasib orang kalau orang tidak berusaha mengubahnya. 

b. Menuliskan skenario hidup dan memanifestasikan nilai-nilai yang diyakini. 

c. Menjalankan skenario dan mengantisipasi peluang. 

 

Memimpin diri sendiri adalah prasyarat untuk dapat  memimpin orang lain. Ini 

adalah hukum alami yang tidak boleh dibolak balik.  Orang yang ”menjabat”  merasa 

sebagai pemimpin disebut  pemimpin  semu.   Kepemimpinan bukan posisi tetapi  

tindakan.   Kepemimpinan adalah  sikap, tindakan perilaku, kebiasaan dan karakter diri 

sendiri.  Menumbuhkan kepemimpinan dengan jalan menumbuhkan kebiasaan yang baik. 

Pemimpin tidak boleh dikarbit, berarti pemimpin semu  menyalahi  hukum alam,  dengan 

demikian tidak langgeng dan kejatuhannya menunggu waktu. 

 

3. Kesadaran diri. 

 Illustrasi sebuah rumah rumah mengalami kebakaran, orang tidur di dalamnya, 

untuk membawanya keluar berat (orangnya gemuk), maka bangunkan saja  agar sadar 

dan keluar sendiri.  Kesadaran dicapai melalui 3 hal :  self understanding,  self awarness,  

self control. 

a. Self understanding, Kenalillah dirimu sendiri (Socrates).  Siapa yang 

mengenali dirinya sendiri akan mengenal Tuhannya.  Mengenal dirinya sendiri 

adalah kecerdasan spiritual (SQ).  Tanpa mengenal diri sendiri sulit menemukan 

makna kehidupan.  Untuk menghayati makna hidup perlu tiga pertanyaan : 

1) siapa diri kita 

2) untuk apa kita hidup 

3) dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi 

 

b. Self awarness.  Kesadaran diri berarti sadar akan perasaan anda 

sendiri.  Sebagai pemimpin harus mempunyai emotional literacy  (melek emosi) 
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dalam  keadaan apapun.  Inilah kecerdasan emosi (EQ).  Untuk mengenal 

perasaan yang terdalam kita pisahkan diri kita dengan emosi.   Kita tidak berobah, 

sementara emosi adalah selalu berganti.  Kita harus lebih kuat dari emosi.  Kita 

dapat mengatur emosi kita sesuai kemauan kita bukan sebaliknya, berarti kita 

bertanggung jawab terhadap emosi kita. 

 

c. Self control. Pengendalian diri berarti kita sadar tentang apa yang kita 

lakukan, ini hasil kecerdasan intelektual dan emosi yang tinggi.  Stimulus yang  

masuk tidak dapat dikontrol, yang dikontrol adalah respon, berarti tidak membiarkan 

perasaan ikut dalam mengambil keputusan. 

Pengendalian diri juga berarti menunda kenikmatan jangka pendek untuk 

mendapatkan sesuatu  yang lebih besar secara jangka panjang.  Kita hendaknya 

menjauhi dosa.  Dosa berarti  memperoleh kenikmatan jangka pendek tetapi 

mengorbankan kenikmatan jangka panjang.  Kemampuan ini menunjukkan derajat 

ESQ seseorang.   

Pengendalian diri adalah keberanian membuat komitmen untuk 

melaksanakannya.  Stephen Coney berkata ” Making and keeping promises to 

ourselves precede making and keeping promises to others”. 

 

4. Mulailah dari diri sendiri. 

 Integritas yang tak terpisahkan dalam hidup ini  adalah : manajer, menciptakan 

perubahan dengan berfokus dari luar  (outside-inside), pemimpin menciptakan perubahan 

berfokus ke dalam (inside-outside).  Manajer bermain dengan  kekuasaan dan  posisi yang 

berkait dengan perilaku sehingga yang diperoleh   kepatuhan    dan perubahan yang 

terjadi hanya perubahan perilaku.  Seorang pemimpin mengubah orang lain dengan 

mempengaruhi, melalui suri tauladan.  Perubahan dimulai dari dalam terutama diri sendiri 

dan menjadikan   perubahan sebagai sebuah paradigma. 

 

5. Leadership is a choice. 

 Pilihan adalah pencerahan yang bersifat mendadak dan tiba-tiba.   Pilihan,  sebuah 

”magic word”.  Dengan pilihan akan berobah dari ”powerless” menjadi ”powerfull”.  Dalam 

keadaan apapun tentu ada suatu pilihan dalam hidup kecuali memilih orang tua, dimana 
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kapan anda dilahirkan.  Kita tidak dapat memilih takdir  tetapi kita hanya memilih nasib 

sesuai usaha kita.  Pilihan hendaknya mempertimbangkan konsekwensi yang dihadapi. 

 

6. The power of choice. 

 Merupakan kelebihan manusia sebagai mahluk hidup, pilihan bukan otomatis dan 

terbuka lebar bagi manusia. Pilihan berupa kabar baik   karena kita bisa memilih, juga  

kabar buruk adalah karena berhadapan dengan konsekwensi.  Rahasia suksesnya hewan 

dan tumbuhan adalah menyesuaikan diri dan tunduk kepada hukum alam.  Bagaimana 

dengan manusia? 

a. Kalau orang biasa bertanya : ”makan apa?” 

b. Kalau status sosial naik bertanya:  ” makan di mana? ” 

c. Kalau meningkat lagi bertanya  :  ”makan siapa?” 

d. Di dalam gemerlapannya  selebritis  pertanyaannya : ”apa makan?” dan 

dimakan siapa ?. 

Agar manusia hidup, maka harus tunduk kepada hukum alam, antara lain 

keseimbangan.  Hidup ini mengandung kesempatan belajar ”life learner”.  Karena manusia 

mempunyai pilihan, maka manusia dapat menjadi manusia sempurna.  Filsuf Perancis 

berkata : ” We are not human being having a spiritual experience, but we are spiritual 

being having a human expirience ”.Keunggulan manusia terhadap manusia yang lain  

adalah pilihan yang diambilnya dalam hidup. Pilihan diambil sesuai hukum alam, berarti 

memilih hidup sesuai dengan hakekat kemanusiaan yaitu hidup dalam dimensi fisik, 

sosial, emosional, mental dan spiritual sekaligus. Itulah pilihan yang terbaik untuk memjadi 

pemimpin. 

 

6. Level  Kepemimpinan. Level kepemiminan dibagi menjadi  : 

Level     I, memimpin dengan perintah biasa berarti butuh kepercayaan. 

Level    II, memimpin dengan alasan rasional berarti menjual gagasan. 

Level   III, memimpin dengan imbalan, dengan reward, dengan menawarkan 

sesuatu. 

Level    IV, memimpin dengan ancaman, dengan kekuasaan. 

Level   V, memimpin dengan paksaan berarti harus ada kekuatan. 

Kepemimpinan memberikan pilihan perubahan (inside-out) disebut pemberdayaan. 
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7. Gagasan Revolusioner. (menurut Stephen Corvey) 

Gagasan ini sangat sederhana namun pengaruhnya luar biasa.  Tuhan 

menganugerahkan kepada manusia bahwa sebuah ruangan antara stimulus dan respoms.  

Begitu ada stimulus, biasanya orang lalu merespons tanpa berpikir untuk memilih respon 

yang tepat, tidak menggunakan ruang tersebut,  Padahal ruang tersebut seharusnya 

disediakan  dimanfaatkan  untuk berpikir, dicontohkan:  seseorang mengendarai mobil, 

tiba-tiba dari sebelah kanan disalip orang dengan membunyikan klakson keras.  Itulah 

stimulus, kalau  respons tanpa menggunakan ruang tersebut, mobil dikejar, konflik tak 

terelakkan, sebaliknya apabila ruang tersebut digunakan untuk berpikir pasti akan 

dikurangi kecepatan dan terhindar dari kecelakaan. 
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a. Adanya kesenjangan stimulus dan respons, orang hanya berada dalam 

ruang, diantaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jangan merespon tetapi ciptakan stimulus. Dalam Kepemimpinan ada 2 

level stimulus –respon :  level  I  mengolah respons  (bertindak kalau ada stimulu), 

level II  menciptakan simulus (selalu membuat stimulus agar organisasi bergerak 

maju). 

c. Pengendalian.    Jangan hanya memikirkan respons  tetapi menjadi 

pencipta stimulus.   Level  pengendalian :    level I   Kontrol dalam hati,  level II    

kontrol dengan  mulut,  level III,   mengontrol dengan tangan.  

d. Power adalah netral, dapat digunakan untuk menciptakan perubahan yang 

bermanfaat (baik) atau kejahatan (buruk), tergantung orangnya.  Ada 2 kelompok 

orang di dunia ini:  

1) Proaktif,  akan selalu bertanya ”what”,  apa yang dapat dilakukan. 

2) Reaktif, akan selalu bertanya ”why”,  mengapa hal ini terjadi. 

Sebagai pemimpin lakukan selalu pertanyaan ”what”, jangan selalu bertanya 

kepada atasan  ”why”. 

 

9. Menyalahkan orang lain.  

 Bermula dari pertanyaan ”why” orang cenderung menyalahkan orang lain.  

Menyalahkan orang lain menimbulkan energi  negatif dengan tenaga yang besar yang 

akhirnya menjadi tidak berdaya.  Bertanggungjawab menimbulkan energi positif dan efek 

yang dramatis.  Menyalahkan orang lain merupakan kontribusi kebiasaan yang dibawa 

dari masa kecil  sedang bertanggungjawab bukan menyalahkan diri sendiri..Hal ini 

berkaitan dengan dengan harga diri, orang berharga rendah, cenderung menyalahkan diri 

Stimulus 
Ruang 

Respon 

Datang Pilihan yang tepat Aksi 

Kepemimpinan 
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sendiri.  Orang yang efektif bukan orang yang menyalahkan orang lain dan juga bukan 

dirinya tetapi bertanggungjawab serta mengetahui kesalahan dirinya dan mana yang 

merupakan kontribusi orang lain. 

 

10. Menjadi pengamat. 

 Untuk  menjadi pengamat orang mengambil jarak tertentu dengan dirinya.  Seorang 

pengamat lebih obyektif dari  pada seorang pemain.   Jadi  pemimpin kadang harus bisa 

bertindak sebagai pengamat.   Untuk itu perlu empat hal yang perlu diperhatikan : 

a. Ambil jarak terhadap yang anda miliki (contoh: keluarga, teman,dlsb.) 

b. Ambil jarak terhadap peran yang anda anda lakukan dalam organisasi. 

c. Ambil  jarak terhadap perasaan anda. 

d. Berlakulah seolah-olah  anda bukan konsep yang ada dalam organisasi. 

Untuk menjadi pengamat diperlukan tiga kecerdasan EQ, IQ, SQ.  Ketiga 

kecerdasan ini sangat berguna dalam membuat pilihan hidup.  Selesai menjadi pengamat 

kembalilah menjadi pelaku/ pemain yang menjalankan pilihan tersebut. Untuk itu perlun 

ada kecerdasan yang disebut ”Adversity Quotient”  (AQ).   AQ adalah kecerdasan 

menghadapi ancaman dan rintangan  sertra hambatan.  Esensi kepemimpinan adalah 

menjadi pengamat dan pemain sekaligus. 

 

11. Living is legacy (warisan). 

 Merupakan kebutuhan manusia tertinggi setelah kebutuhan fisik, kebutuhan sosial 

emosional dan kebutuhan mental (to live, to love, to learn) yang akhirnya menjadikan 

kepuasan kerja.  ”Living legacy”  yaitu meninggalkan warisan.  Untuk mencapai ini 

diperlukan ”tulus dan ikhlas”.  Oleh karena itu  pekerjaan yang baik dilaksanakan dengan 

tulus dan ikhlas menjadi ”deposito kebaikan”. 

 ”The best of you is the most advantage one”, ukuran kesuksesan seseorang bukan 

ketika hidup, tetapi tatkala meninggalkan dunia fana ini. 

12. Sence of belonging menuju sence of ownership. 

 Bekerja, disamping memenuhi kebutuhan ekonomi, juga kebutuhan aktualisasi diri 

(self of actualization).  Untuk mencapai aktualisasi diri perlu “empowerment”.  

Pemberdayaan  bukan hanya memberi tugas tambahan melainkan adanya  individu yang 

berdaya dan kepercayaan (trust).  Dalam pemberdayaan terdapat kewenangan (authority) 
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dan tanggungjawab (responsibility).  Kekuasaan adalah sumberdaya yang dapat diperluas 

(expandable resource).  Dengan menyerahklan kekuasaan kepada bawahannya, 

kekuasaan pemimpin tidak berkurang bahkan menjadi berlipat ganda. Pemberdayaan 

mengubah perasaan “sence of belonging” (positif) menjadi  “sence of ownership”  (aktif) 

berarti  lebih kreatif. 

 

 

Disadur dari Buku Tulisan Arvan Pradiansyah 

(2005),      You are a Leader ! , PT Gramedia, 

Jakarta 

 

 

 

 


