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KEPIAWAIAN PEMIMPIN ORGANISASIONAL 

 
Suatu organisasi dapat tegak berdiri, baik bisnis maupun publik,  

setidaknya ditopang oleh empat pilar, yakni kepemimpinan, manajemen, 
komando,  dan pengendalian. Keempat hal tersebut  dianggap penting untuk 
difahami oleh setiap pemimpin dan manajer dalam rangka mereka 
menggerakkan suatu organisasi. Apabila keempat hal tersebut digunakan 
dengan benar, maka suatu kegiatan organisasi  akan tumbuh, sebaliknya jika  
digunakan secara tidak benar maka  kegiatan organisasi  akan tenggelam. 
Tentunya konsep dibalik empat pilar tersebut bukan hal asing bagi kalangan 
praktisi organisasi –  malah merupakan proses yang melibatkan aktivitas mereka 
sehari-hari  –  dimana hampir semua pemimpin menerapkan konsep tersebut  
dalam rangka mengembangkan  dan memperkuat organisasi mereka. Tentu saja 
aktivitas dari keempat pilar tersebut  merupakan konsep yang menyatu dan  
bukan suatu proses yang saling  terpisah. Dengan  berpegang pada kombinasi 
dari keempat pilar itulah suatu organisasi dapat lebih  fokus pada tujuan 
sekaligus lebih siap menghadapi suatu peluang dan ancaman yang tengah 
dihadapi, dimana fungsi dari ke empat pilar tersebut adalah : 

• Pilar kepemimpinan, yang dapat mendorong aspek hubungan  antar 
manusia dalam  suatu organisasi, khususnya dalam memotivasi semangat  
dan moral tim kerja; 

• Sedangkan pilar manajemen, yang berhubungan dengan aspek 
konseptual suatu organisasi, seperti perencanaan dan pengorganisasian; 

• Adapun pilar komando atau arahan, yang menselaraskan aktivitas 
manusia di dalam suatu organisasi  sejalan dengan visi, misi dan tujuan 
agar suatu organisasi berjalan lebih efektif; dan 

• Dengan adanya pilar pengendalian , maka roda suatu organisasi dapat 
berjalan lebih efisien. 

Manfaat dari keempat pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:   
Pertama,  komando adalah perintah dimana suatu visi dan misi  perlu 
ditanamkan pada organisasi untuk mencapai  tujuan. Dalam merumuskan visi 
dan misi perlu dipikirkan dengan matang  sehingga pada gilirannya dapat 
dikomunikasikan  dengan jelas kepada anggota atau para pekerja. Untuk 
mencapai suatu keberhasilan, maka organisasi harus pandai memberikan 
penghargaan pada anggotanya  agar dapat bertahan hidup dan berprestasi, baik 
penghargaan yang bersifat  intrinsik maupun ekstrinsik. Suatu visi dan misi juga 
akan membantu organisasi dalam meningkatkan pembelajaran informal dan 



membuat organisasi  lebih efektif.  Misalnya untuk saat ini suatu  visi dan misi 
dapat disosialisasikan melalui media sosial seperti facebook atau twitter. Meski 
dengan menggunakan media tersebut lebih efisien, namun perlu tetap diingat 
bahwa media sosial adalah hanya sarana/prasarana dan bukan tujuan akhir. 
Harus diakui bahwa dengan adanya perkembangan di bidang media sosial, maka 
interaksi dan komunikasi lebih dimudahkan, khususnya dalam membentuk 
pembelajaran informal bagi para pekerja atau anggotanya.  Apalagi dewasa  ini 
suatu visi dan misi tidak selalu harus datang dari atas, melainkan  bisa muncul 
dari arah manapun dalam struktur hirarki  organisasi. Bahkan pemimpin 
informal (informal leaders) seringkali merupakan nara  sumber yang baik bagi 
pembentukan visi dan misi organisasi. Namun ketika suatu visi dan misi 
membutuhkan dukungan sumber daya, maka biasanya suatu dukungan 
dibutuhkan dari pemimpin formal. Sebaliknya, suatu pengendalian adalah 
proses yang digunakan untuk menopang  dan menyediakan struktur dalam 
rangka organisasi menghadapi suatu ketidakpastian. Adanya suatu visi dan misi 
biasanya membuahkan perubahan sekaligus  menambah bobot ketegangan 
pada organisasi.  Ketegangan atau ketidakpastian tersebut segera harus 
ditangani sehingga mereka tidak menghambat laju kelangsungan suatu 
organisasi. Misalnya,  adanya tren di bidang media sosial – sebagaimana telah 
disinggung diatas – maka organisasi dapat memanfaatkan tren perkembangan 
media sosial terbaru tersebut untuk memungkinkan para pekerja dapat mudah 
berinteraksi dengan pihak atau orang lain sekaligus membantu proses 
pembelajaran informal dengan lebih efektif. Namun meski media sosial tersebut 
dirasa efektif, seorang  pemimpin mungkin tetap perlu mempertanyakan: 
Apakah media sosial tersebut benar-benar bekerja dalam meningkatkan 
efektivitas pembelajaran informal?.  Maka melalui  proses pengendalian perlu 
dilakukan pengukuran dan evaluasi untuk membuktikan efektivitas media sosial 
tersebut. Jika proses komando atau arahan lemah sementara proses 
pengendalian terlalu ketat, maka efisiensi dapat dicapai akan tetapi belum tentu 
efektivitas dapat dicapai. Dalam hal ini suatu efisiensi tidak dapat dilaksanakan 
secara terpisah dari upaya menjalankan efektivitas, keduanya perlu 
dilaksanakan secara terpadu dan seimbang. Sebagai contoh yang sering dialami, 
adalah dilema disaat krisis ekonomi suatu organisasi harus melakukan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di satu sisi, namun disisi 
yang lain juga terdapat keluhan bahwa mereka akan sulit menemukan para 
pekerja yang berkualitas. Disinilah kepandaian dibutuhkan dalam melakukan 
keputusan yang efektif dan sekaligus  efisien diperlukan. Karena terdapat kesan 
adanya hal yang bersifat paradoksal antara di sisi kaki kiri organisasi harus 
berhemat, sedang di sisi kaki kanan organisasi harus bersifat “tamak”. Dengan 
kata lain, jika organisasi  berfikir terlalu efisien maka adakalanya  efektivitas 
dikesampingkan, padahal disadari  bahwa mereka akan membutuhkan tenaga 
kerja terlatih di masa depan.  



Sedangkan peran perpaduan dari faktor kepemimpinan dan manajemen 
lebih berfokus pada sisi konseptualisasi organisasi, seperti perencanaan, 
penganggaran dan  pengorganisasian, sehingga suatu visi, misi dan tujuan dapat 
dicapai. Tentunya perlu dibedakan antara istilah "manajemen" dengan 
"pengendalian”. Manajemen lebih ditujukan untuk memastikan bahwa sumber 
daya organisasi dialokasikan dan direalokasikan secara bijak, ketimbang  ambisi 
untuk mengendalikan orang per orang dalam suatu organisasi. Para manajer  
tahu persis bahwa upaya untuk mengendalikan orang lain secara individual akan 
jauh lebih sulit, untuk tidak mengatakan sebagai upaya yang mustahil. Dengan 
demikian peran manajemen dalam membantu organisasi untuk memperoleh, 
mengintegrasikan, serta  mengalokasi dan/ atau relokasikan sumber daya dalam 
rangka tugas organisasi mencapai tujuan. Kembali ke contoh di atas dalam hal 
meningkatkan pembelajaran informal dengan memanfaatkan tren media sosial 
terbaru, maka para manajer perlu tetap melihat pada tujuan dan bukan pada 
alat. Tujuan organisasional sebenarnya adalah meningkatkan pembelajaran 
informal dan interaksi antar manusia dalam rangka menjadikan para pekerja 
lebih efektif, namun tidak berarti memindahkan pekerjaan ke dalam media 
sosial. Jika alat berubah menjadi tujuan, maka kebijakan yang salah dapat 
menurunkan manfaat dan nilai media sosial tersebut sebagai alat pembelajaran 
informal. Misalnya, masih sulit bagi seorang pekerja di perusahaan untuk 
mengajukan pertanyaan tentang pekerjaannya melalui twitter, karena dapat 
dinilai terlihat bodoh atau percakapan dapat terpantau para pesaing  sehingga 
diketahui tentang langkah yang akan dilakukan.   

Kedua, jika seseorang terlalu bergantung pada alat, maka pilihan 
terhadap kemungkinan lain dikesampingkan, sehingga terbentuk sekat yang 
menghalangi ruang di mana orang masih memerlukan bertemu secara bertatap 
muka. Padahal proses kepemimpinan lebih banyak berkaitan dengan hubungan 
interpersonal sebagaimana halnya peran instruktur atau pelatih, guna 
menanamkan semangat organisasi untuk bersinergi dan memenangkan 
persaingan. Meskipun ke-empat pilar organisasi memiliki fungsi atau tugas 
masing-masing, namun hal tersebut tidak dilaksanakan secara terpisah. 
Misalnya  dalam rangka memanfaatkan tren media sosial baru dalam 
meningkatkan pembelajaran informal, dan hal ini terdiri dari: 

• Arahan tentang visi, misi, dan tujuan dapat  dikomunikasikan langsung 
terhadap orang-orang terbaik yang cepat memahami dan cakap untuk 
menerapkannya. Melalui proses ini para pekerja dapat menyesuaikan diri 
dengan kebiasaan dan pengetahuan baru sehingga kemurnian visi, misi, 
dan tujuan terjaga; 

• Memudahkan manajemen dalam mengalokasi dan/ atau relokasikan 
sumber daya serta mengatur kegiatan yang akan direalisasikan sebagai 
suatu proses berkelanjutan dalam suatu aktivitas terpadu; 



• Membantu proses kepemimpinan dalam membimbing, melatih, dan 
memotivasi orang untuk melakukan hal terbaik dalam seluruh mata-
rantai proses kerja; dan 

• Membantu proses pengendalian  sehingga proses tersebut  dapat 
berlangsung secara lebih efisien. 

Tentunya keempat pilar tersebut harus berjalan  selaras  antara satu 
dengan  lainnya. Jika salah satu pilar terlalu lemah, maka hampir dapat 
dipastikan laju organisasi akan berjalan secara tidak seimbang. Dengan demikian 
secara konsisten peran keempat pilar tersebut perlu ditempatkan secara 
proporsional guna memastikan kesemuanya berada dalam keseimbangan yang 
memungkinkan suatu organisasi untuk tumbuh dengan prospek yang baik. 

Untuk menjaga agar suatu organisasi tetap berjalan seimbang dan 
dinamis, dibutuhkan kecakapan seorang pemimpin, baik secara perorangan 
maupun tim kerja untuk menempuh proses pembelajaran secara terus 
menerus. Dalam hal ini suatu model kepemimpinan dapat membantu organisasi 
untuk memahami apa yang membuat para pemimpin bertindak seperti yang 
diharapkan. Dalam hal ini kepemimpinan yang berpengalaman mudah 
menyadari bahwa mereka jangan sampai terjebak ke dalam suatu jenis perilaku 
saja dalam menghadapi  situasi berbeda-beda yang menuntut pendekatan yang 
berbeda pula. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan 
tadi merupakan upaya dinamis -situasional, seumpama meniti langkah dalam 
seutas tali dengan berbekal galah keseimbangan. Maka dalam konteks ini, suatu 
model pendekatan akan dibahas, yaitu pendekatan dengan empat kerangka. 
Dengan melalui pendekatan empat kerangka dapat ditunjukkan, bahwa pada 
dasarnya para pemimpin akan menampilkan perilaku kepemimpinan dalam 
empat jenis kerangka, yakni melalui pendekatan struktural,  pendekatan sumber 
daya manusia, pendekatan politik, dan pendekatan simbolis. Dengan model 
empat kerangka pendekatan ini, maka para pemimpin dapat dimasukkan ke 
dalam salah satu dari keempat kategori dan ada kalanya salah satu pendekatan 
yang tepat akan menjadi kurang tepat pada saat yang lain. Artinya suatu gaya 
apapun bisa efektif atau tidak tergantung pada situasinya. Mengandalkan hanya 
pada salah satu dari pendekatan ini akan menjadi tidak memadai, sehingga para 
pemimpin perlu menyadari akan keberadaan empat pendekatan ini, dan bukan 
hanya tergantung pada satu atau dua pendekatan saja. Sebagai contoh, selama 
periode perubahan organisasi, maka gaya kepemimpinan struktural mungkin 
lebih efektif ketimbang gaya kepemimpinan simbolik, selama periode ketika 
pertumbuhan yang kuat diperlukan, maka pendekatan simbolik mungkin lebih 
efektif. Para pemimpin juga perlu mengenali diri sendiri, tentang pendekatan 
mana yang lebih sesuai dan disukai bagi dirinya. Harus diakui bahwa  masing-
masing orang cenderung memiliki pendekatan yang lebih disukai. Seorang 
pemimpin perlu menyadari akan hal ini setiap saat, bahwa ia sebenarnya lebih 



menyukai pada salah satu bentuk pendekatan saja. Namun di sisi lain, disukai 
atau tidak, agar kepemimpinan berjalan efektif, seorang pemimpin adalah 
seorang arsitek sosial yang harus mampu menggunakan analisis dan disain gaya 
kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Sementara dalam situasi 
kepemimpinan yang tidak efektif, seorang pemimpin adalah seorang tiran kecil 
yang hanya memaksakan pada salah satu jenis pendekatan saja. Pemimpin 
dengan pendekatan struktural lebih berfokus pada struktur, strategi, 
lingkungan, pelaksanaan, eksperimen, dan adaptasi. Adapun pemimpin dengan  
pendekatan sumber daya manusia, akan lebih berfokus  pada kerangka  bahwa 
pemimpin adalah seorang katalisator yang memberikan dukungan, semangat, 
advokasi, dan pemberdayaan. Pemimpin dengan pendekatan sumber daya 
manusia percaya bahwa dengan berkomunikasi orang dapat diyakinkan, mudah 
diakses, diberdayakan, berpartisipasi, memberikan dukungan, berbagi 
informasi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga suatu sinergi 
kerjasama terbentuk dalam suatu organisasi. Sedangkan pemimpin dengan 
kerangka pendekatan politik, menganggap bahwa suatu kepemimpinan dapat 
berjalan secara efektif, jika dibangun suatu kerangka koalisi dalam organisasi, 
melalui advokasi, diplomasi, dan lobbi. Para pemimpin dengan pendekatan 
politik mampu  mengklarifikasi tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang 
ia dapatkan, dan mereka berfikir dengan kerangka distribusi kekuasaan dan 
kepentingan, dengan membangun hubungan bersama pemangku kepentingan 
lainnya, melalui penggunaan  persuasi dan negosiasi dan bahkan menggunakan 
determinasi dan paksaan hanya jika diperlukan. Adapun kepemimpinan dengan 
pendekatan kerangka simbolis, beranggapan bahwa suatu kepemimpinan dapat 
berjalan efektif jika mampu memberikan pencerahan dan inspirasi seumpama 
“seorang nabi”. Seorang pemimpin simbolis melihat organisasi sebagai 
panggung atau teater untuk memberikan kesan impresif untuk memainkan 
peran tertentu; disini para pemimpin menggunakan simbol untuk menarik 
perhatian, mereka mampu menggugah perasaan dan imajinasi yang 
membingkai pengalaman guna memberikan interpretasi yang masuk akal, 
dengan melukiskan visi, misi, dan tujuan dalam kerangka pengalaman dan 
komunikasi yang mencerahkan. Maka suatu upaya mempertahankan 
keseimbangan ini penting manakala suatu organisasi sedang  berusaha untuk 
menciptakan masa depannya sendiri. Dalam  kaitan ini dibutuhkan suatu proses 
belajar berkelanjutan dan kreatif bagi para pemimpin agar mahir menggunakan 
pelbagai bentuk pendekatan kepemimpinan dalam organisasi. Karena organisasi 
juga perlu mengembangkan, menyesuaikan dan mengubah dirinya dalam 
menanggapi kebutuhan dan aspirasi para pekerja, yaitu berupa tuntutan dari 
dalam, termasuk juga dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan dari luar 
organisasi itu sendiri. Melalui proses belajar, memungkinkan orang di semua 
tingkatan, secara individual maupun tim kerja menghasilkan hal terbaik yang  
benar-benar mereka inginkan, baik untuk peningkatan jenjang karir mereka 



mapun untuk pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Pentingnya 
penekanan pada proses belajar, dipicu oleh suatu kesadaran bahwa potensi 
manusia terletak dalam jantung organisasi yang merupakan kunci bagi 
keberhasilan organisasi. Terdapat suatu keyakinan bahwa  ketika semua para 
pekerja dalam organisasi sepenuhnya mampu mengembangkan dan 
melaksanakan kapasitas dasar mereka sebagai manusia, serta terdapat 
kesesuaian antara prestasi yang dihasilkan secara pribadi dengan visi dan misi 
organisasi, maka dengan potensi tersebut terdapat suatu jaminan bahwa suatu 
tujuan organisasi dapat dicapai. Suatu hasil belajar yang nyata tidak hanya 
terbatas untuk memahami apa yang diperlukan untuk bertahan hidup atau 
"belajar adaptif", akan tetapi juga mencakup apa yang  disebut sebagai "belajar 
generatif", yakni suatu hasil belajar yang dapat memperluas kapasitas manusia 
untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan. Meskipun hasrat 
pembelajaran merupakan esensi dasar manusia, namun tetap disadari dari 
waktu ke waktu tuntutan eksternal organisasi senantiasa berubah, sehingga 
disadari bahwa proses pembelajaran merupakan suatu proses yang cukup 
kompleks. Belajar itu sendiri mencakup tiga kegiatan yang berbeda, yang terdiri 
dari paling tidak tiga hal, yaitu berpikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Ketika 
kapasitas kita untuk berpikir, berkomunikasi dan bekerjasama perlu 
disempurnakan, maka disitu pulalah kemampuan kita untuk belajar terbuka. 
Dengan demikian, suatu organisasi yang sadar akan belajar adalah salah satu 
yang mendorong dan meningkatkan kegiatan bagi para anggotanya sekaligus 
anggota masyarakat di mana organisasi itu berada.  

Dalam suatu organisasi yang benar-benar sukses dan mengutamakan 
proses pembelajaran, bibit kepemimpinan biasanya datang dari setiap posisi 
dan penjuru organisasi. Bahkan, sebagian besar kepemimpinan dalam organisasi 
yang baik  tidak selalu berasal dari anak tangga teratas, malah banyak muncul 
dari tengah. Hal ini karena adanya cara pandang yang berbeda dalam 
mendefinisikan fungsi dan struktur dari suatu organisasi, baik sebagai fungsi 
administrasi, teknis, pendukung, dan sumber daya manusia, bahkan sebagai 
fungsi kustodian sebagai kesatuan sistem yang berbasis kompetensi. Sehingga 
jika salah satu fungsi diabaikan atau dianggap sebagai bagian yang tidak 
penting, maka seluruh organisasi akan menderita. Terlebih jika semua fungsi 
organisasi dijalankan oleh suatu tim pekerja, dimana di setiap masing-masing 
tim kerja mensyaratkan pemimpin yang kompeten. Inilah sebabnya mengapa 
kepemimpinan perlu terdistribusi pada semua tingkatan, dan tidak hanya 
terkonsentrasi pada level dibagian atas saja.   

Meskipun tidak ada rumus ajaib yang akan menjamin seberapa efektif 
seseorang dapat menjelma menjadi seorang pemimpin, berikut adalah 
beberapa wawasan tentang teknik yang dapat membantu suatu organisasi 
untuk  mendapatkan prognosis yang  diandalkan sehingga  diperoleh calon 



pekerja dengan sejumlah potensi kepemimpinan melalui pola rekrutasi yang 
baik, yakni: 

1. Manfaatkan latar belakang kandidat yang akan berdampak pada 
kemampuan kepemimpinannya. Yaitu dengan mempelajari sifat 
khusus dari prestasi orang tersebut, serta sejauhmana rasa tanggung 
jawab yang dimilikinya sehingga ia mengalami kemajuan dalam 
karirnya serta sifat-sifat kepemimpinannya terpupuk. Perlu diketahui 
bahwa pemimpin sejati adalah seseorang yang mampu membuat 
sebuah kesan baik di tempat yang pernah ditinggalinya. Dalam hal ini, 
perlu mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan seberapa banyak 
orang yang pernah dipimpinnya dan seberapa baik sumber daya yang 
dikelola. Sebuah teknik wawancara yang baik, penting untuk 
menelusuri riwayat obyektif dan untuk mendapatkan suatu data yang 
spesifik. Mengetahui lebih banyak data-informasi secara detil adalah 
lebih baik, terutama yang berkenaan dengan aspek prestasi kandidat 
yang paling dirasa menyenangkan atau memuaskan. Hal ini akan 
memberi petunjuk - tidak hanya bagi kepentingan kandidat semata -  
melainkan juga tentang motivasi diri sendiri dan kemampuannya untuk 
memotivasi orang lain. Beberapa data penting bisa diperoleh dari pola 
perilaku yang sering berulang (habit) yang akan memberikan 
pemahaman  tentang kemampuan calon dalam melaksanakan 
efektivitas kepemimpinannya untuk  memimpin  organisasi sesuai 
dengan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang; 

2. Berkenaan dengan visi, maka perlu dibuktikan bahwa prestasi masa 
lalu kandidat menunjukkan bahwa ia adalah seorang visioner yang 
proaktif. Jika latar belakang kandidat tidak memberikan wawasan yang 
memadai, maka beberapa pertanyaan kreatif bisa dikembangkan. 
Diantaranya dengan melihat bagaimana sang kadidat melihat tentang 
masa depan? Apa yang ia lihat, berikut langkah terbaik ke depan? 
Seorang pemimpin yang baik mampu mengartikulasikan visi yang jelas, 
dalam hal ini apakah kandidat memiliki wawasan ke depan dan 
memiliki pemahaman tentang fungsi organisasi yang cukup, sehingga 
diprediksi akan mampu mengartikulasikan visinya; 

3. Membuat simulasi lingkungan kepemimpinan: Sebuah cara efektif 
untuk mendapatkan dan merasakan bagaimana seseorang memiliki 
kecenderungan sebagai pemimpin adalah dengan menerjunkan  
mereka langsung ke dalam lingkungan pekerjaan yang sebenarnya, 
yang memungkinkan perilku dan tindakannya dapat diobservasi. Atau 
dengan mengatur sebuah skenario dimana pemimpin masa depan 
diperlukan oleh organisasi, dengan membiarkan kandidat berinteraksi 
bersama dengan sesama pekerja potensial dan bekerjasama dengan 



mereka dalam tim kerja. Bersamaan dengan hal itu, juga diamati 
bagaimana ia menggunakan potensi keterampilan kepemimpinannya; 
dan 

4. Kembangkan pemimpin dari kalangan sendiri: pada kenyataannya, 
cara terbaik organisasi untuk dapat memperoleh pemimpin adalah 
dengan membangun mereka dari bawah. Sebuah perusahaan kreatif 
dapat menanam benih bagi pertumbuhan pemimpin internal dengan 
melembagakan suatu program pelatihan kepemimpinan. Kebijakan 
lain yang efektif adalah membuka ruang komunikasi terbuka untuk 
berbagi informasi antara perusahaan dengan para pekerjanya di 
semua tingkatan. Membiarkan para pekerja mengetahui hasil dan 
strategi organisasi, serta melibatkan mereka kedalam misi bersama 
dan arah yang hendak dituju oleh organisasi, sehingga terbentuk 
budaya organisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan di 
semua tingkatan organisasi. 

 Last but not least, pemahaman terhadap keempat jurus, dan keempat 
pendekatan kepemimpinan berikut keempat cara memperoleh calon pemimpin 
yang baik, perlu kita fahami dan diaplikasikan dalam rangka peningkatan 
produktivitas suatu organisasi, baik organisasi yang bersifat bisnis maupun 
organisasi yang bersifat publik. Penguasaan terhadap hal tersebut merupakan 
suatu yang bersifat coditio sini quanon, bagi  kelangsungan dan pengembangan 
suatu organisasi.  
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