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A. Pengertian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan,
pembimbing, kepala dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran
seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.
Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu
memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan
dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki
oleh orang yang bukan "pemimpin". Maka kepemimpinan dapat diartikan: orang atau kelompok orang yang memimpin.
Berdasarkan kemampuan memimpin, para pemimpin akan dihargai dan dinilai oleh bawahannya. Sebab itu kepemimpinan
sering pula berarti: wibawa sang pemimpin.
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama,
baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa
membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.
B. Jenis-Jenis Kepemimpinan
Sosiolog Jerman: Max Weber, memasarkan tiga jenis kepemimpinan: Pemimpin Kharismatis, Pemimpin
Tradisional dan Pemimpin Legal.
Pemimpin Kharismatis adalah seorang yang seolah-olah diberi tugas khusus dan karena itu dikaruniai bakat-bakat
khusus oleh Tuhan untuk memimpin sekelompok manusia mengarungi tantangan sejarah hidupnya. Pemimpin kharismatis
merasa “terpanggil” dan “diutus” untuk memimpin, sedangkan kelompok yang dipimpin merasa terikat kepadanya dan
menganutnya dengan gairah. Pemimpin kharismatis biasa muncul pada situasi-situasi krisis yang menuntut perobahanperobahan drastis.
Pemimpin tradisional mendapat kekuasaan berdasarkan warisan dari leluhurnya. Pelimpahan wewenang berjalan
lewat saluran keturunan. Sang Ayah ningrat dan mempunyai kekuasaan terhadap wilayah tertentu, maka sang anak pun
memegang tampuk pimpinan terhadap wilayah tersebut sepeninggal ayahnya.
Kepemimpinan legal yakni pemimpin-pemimpin yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan prosedur
pemilihan, pengangkatan/ pelantikan/pengukuhan yang diatur dengan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat.
C. Gaya Kepemimpinan
1. Gaya kepemimpinan bisa otoriter artinya sangat memaksakan, sangat mendesakkan kekuasaannya pada bawahan.
Bawahan dikendali dan diperintah seperti tidak mempunyai martabat manusia yang dapat mempunyai pikirin dan
kehendak sendiri. Gaya yang otoriter menyebabkan seorang pemimpin mengatur semuanya dari atas, mendikte semuanya
supaya dikerjakan sesuai kehendaknya. Ia menjadi seorang diktator.
2. Gaya kepemimpinan demokratis. Ia sadar bahwa ia mengatur manusia-manusia. Dan manusia-manusia dalam
martabatnya sebagai manusia berderajat sama. Karena itu sang pemimpin tetap berusaha menghormati dan
memperhitungkan pendapat serta saran orang lain. ia akan menghindari hal-hal yang dirasakan tidak sejalan dengan
martabat manusiawi dari bawahannya. Pembantu-pembantu terdekat ia perlukan sebagai rekan dalam iklim kolegialitas
dan bawahan yang terendah pun akan ia hormati sebagai subyek yang berhak mempunyai harga diri dan memiliki
pendapat sendiri.
3. Kepemimpinan paternalistis. Pemimpin paternalistis menganggap bawahannya sebagai “anak yang belum dewasa”,
anak yang tidak mampu menjadi dewasa. Karena itu, ia selalu bersikap sebagai seorang bapak yang selalu membuat
segala sesuatu untuk anak. Ia yang mengatur, ia mengambil inisiatif, ia yang merencanakan, dan ia pula yang
melaksanakan menurut pahamnya sendiri. Ia tidak bersikap diktator tetapi ia juga sangat membatasi kemungkinan anak
buahnya untuk turut serta dalam merumuskan kebijaksanaan dan mengambil keputusan.
D. Pemimpin dan Prinsip
Yang harus dibedakan dari gaya kepemimpinan ialah sikap pemimpin terhadap persoalan, terhadap masalah dan
terhadap komplikasi-komplikasi yang timbul.
1.

2.

3.

Pemimpin yang Prinsipil - Pemimpin ini berpegang teguh kepada satu prinsip, satu paham dasar, satu filsafat dasar
yang dianutinya. Segala sesuatu yang sesuai dengan paham dasar tersebut akan diterimanya, tetapi yang tidak sesuai
atau yang bertentangan dengan paham dasar tersebut akan ia tolak.
Pemimpin yang Fleksibel - Ia tahu apa yang ia mau sekaligus ia tahu bahwa dalam banyak hal ia harus mampu
menyesuaikan diri. Keadaan setempat, iklim kebudayaan tertentu, suasana batin yang dialami oleh bawahan berusaha
mencapai sasaran, akan tetapi sekaligus juga memilih dengan cermat cara-cara yang paling sesuai untuk mencapai
sasaran tersebut. Pemimpin ini mengikuti peribahasa “Tegas dalam pendirian tetapi lembut dalam cara”.
Pemimpin yang Plin-Plan - Pemimpin tidak mempunyai pendirian yang diyakini, tidak berpedoman kepada pola
kebijaksanaan yang jelas. Ia berobah warna seketika laksana bunglon dan ia berbelok haluan sejauh angin meniupnya.
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E. Karakteristik Kepemimpinan Kristiani
1. Salomo
Ketika Salomo menjadi pemimpin menggantikan Daud, ia memohon dari Allah karunia yang paling utama dalam
tugasnya, yakni kebijaksanaan, bukan umur panjang, kekayaan, dan nyawa musuh. Salomo mengandalkan kebijaksanaan
agar dapat memutuskan perkara demi kepentingan umat pilihan (1 Raj. 3:9).
3. Santo Petrus
Petrus menasihati para pemimpin agar menjadi gembala yang baik, yang menggembalakan umat Allah bukan
dengan terpaksa, melainkan suka rela dengan kehendak Allah; bukan demi keuntungan diri sendiri, tetapi sebagai
pengabdian bagi masyarakat. Pola kepemimpinan yang diajarkan Petrus ialah memberi teladan, bukan memerintah (1 Ptr.
5:2-3).
3. Yesus Kristus
Yesus tidak berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi menanggung penderitaan untuk keselamatan orang lain, juga
bagi mereka yang menyakiti dan memusuhi-Nya. Seluruh peristiwa hidup Yesus Kristus menegaskan bahwa Mesias datang
untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia memerintah bukan dengan tangan besi seperti penguasa bangsa-bangsa (bdk. Mat
20:26-28) tetapi dengan kasih sejati.
Ada beberapa karakter kepemimpinan yang mestinya kita, sebagai umat Kristen, mempraktekkannya dalam hidup
keseharian kita, antara lain:
1. Pendoa - Sebelum membuat keputusan penting, Yesus berdoa terlebih dahulu: “Mrk. 1: 35 dan Luk. 6: 12-13”.
2. Pelayan - Yesus pernah bersabda: “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu,
dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena
Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi
tebusan bagi banyak orang.” (Mrk. 10: 42-45).
3. Memiliki Responsibility (berasal kemampuan bertindak, kesanggupan menanggapi). Seorang pemimpin harus memiliki
kepekaan pada tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah semangat hidupnya sendiri. Dalam Kitab Suci, dikatakan “
Jika kita bisa menyelesaikan perkara kecil maka kepada kita akan dipercayakan untuk melakukan pekerjaan besar.
Lancar atau tidaknya sebuah organisasi tergantung pada kesadaran pemimpin akan tanggung-jawabnya.
4. Teladan - Yesus adalah teladan yang baik. Maka Ia disegani. Pengaruh-Nya luar biasa sehingga orang Farisi “membenci
Yesus”. Mengapa, kata-kata Yesus “berbisa”? Karena Dia selalu menerapkan semangat Truth-telling: mengatakan benar
jika benar, mengatakan salah jika salah. Mengatakan baik jika baik dan mengatakan tidak baik jika tidak baik. Sikap
radikal Yesus inilah yang menjadikan Dia memiliki pengaruh sangat besar di sepanjang masa.
5. Pemersatu - Yesus mencari dombanya yang hilang, walau hanya seekor. Ia mempersatukan domba yang terpisah dari
komunitasnya. Sebagai seorang pemimpin harus berusaha mempersatukan orang-orang yang ia pimpin/tuntun. Pemimpin
adalah pribadi yang berperan sebagai mediator, navigator dan problem solver (pemecah masalah).
6. Rendah hati - Pemimpin yang menempatkan dirinya sebagai pelayan berarti dia memiliki semangat yang rendah hati. Ia
juga tidak hanya berkata: sungai itu kotor melainkan ia mau membersihkan sungai tersebut. Orang yang rendah hati
adalah orang yang mau “turun” langsung melihat realitas/kenyataan hidup. Dalam Flp. 2: 5-11, di situ ditampilkan
semangat Yesus yang sangat rendah hati. Yesus tidak sombong dengan kesalehan hidup-Nya.
7. Self-critical (introspeksi) - Zaman sekarang yang diharapkan dari setiap pemimpin adalah kemampuan dan kesediaannya
untuk melakukan pemeriksaan batin: apakah kepemimpinannya mengarah pada jalur yang baik dan benar. Seorang
pemimpin harus bersedia mengoreksi dirinya sendiri.
8. Visioner dan inisiator - Pemimpin harus memiliki kepekaan untuk melihat visi yang tepat demi kelancaran
kepemimpinannya. Seorang pemimpin mesti idealnya adalah pribadi yang visioner. Dalam arti, mampu membaca dan
merespons tanda-tanda zaman secara bijaksana..
9. Profesional - Menjalankan kepemimpinannya: penuh syukur dan ketulusan/keikhlasan hati. benar, penuh tanggung
jawab dan akuntabilitas, bekerja sampai tuntas, penuh kejujuran dan keterbukaan, penuh daya optimisme dan antusiasme,
serius penuh kecintaan dan sukacita, bekerja dengan dilandasi kebajikan dan kerendahan hati.
10. Tegas - Seorang pemimpin tidak boleh plin-plan. Dia harus tegas sekaligus bijak dalam mengambil keputusan. Seorang
pemimpin mesti berani memutuskan apapun resikonya.
F. Penutup
Seorang pemimpin adalah seorang pelayan yang memiliki pengaruh. Pengaruhnya terpancar dari karakter-karakter
yang ia miliki. Pemimpin yang memiliki karakter seperti Yesus, diyakini kepemimpinannya akan bermuara pada Bonum
Commune, mengubah dan memerdekakan serta mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. (penulis adalah Penyuluh
Agama Katolik Kota Medan).
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