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ABSTRACT 

 

Every manager knows that business can run eminently if people who in 

organization know and trust each ather. Business can success without strong link in 

organization, however it is not in the long term. Organization include thinking of 

quality entirely (empowerment, participate, team) from people who join a team.  

Super Leadership is a type of leadership which instructing others people to lead 

their self. This type recognized as a leader that a power to others (empowerment). This 

leadership type has a duty to help the employer to develop their self-leadership skill for 

the organization. 

Meanwhile, the friction is happened from leadership who relying on authority to 

the leadership who emphasize participation and coordination. The change of firm 

cultural orientation also claim the change of leadership type, include in Quantum 

Leadership. Quantum Leadership is the future oriented leadership concept, which 

seeing, dreaming, instructing, changing, and moving employee to the planning target. 

Quantum Leader need visionary supervision, that is a dream achievement, strategic 

comprehension, process & result orientation, systematic analyses, and constructive 

anticipation. 

So maximize super leadership and quantum leadership for organization, its need 

leader nature which call Team Leader. So, with this Team Leader, the team expected to 

able to manage all they own meeting which are a part of the overall idea about 

empowerment and self-direction.  

The working team better who have a good work are possible to create some 

creative breakthrough, and they are some practice solution if compared by hard work 

employee that work without a team. Hence, this condition shows that some 

organization needs a Team Facilitation. Some team that formed make a natural 

working team which try to achieve some continue progress by pursuing a relevant 

target.  

 

Keyword: Super Leadership, Quantum Leadership, Team Leader and Team 

Facilitation. 

 

 

PENDAHULUAN  
Saat ini dan ke depan tidak dapat dihindari bahwa “knowledge worker” 

merupakan andalan bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Hanya dengan 

kepemilikan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai 

dengan kebutuhan konsumen, disertai kemampuan perusahaan untuk mengelola 

pengetahuan yang dimiliki para karyawan, maka perusahaan akan mampu melahirkan 
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inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Untuk dapat menyadap atau menggali pengetahuan 

dari para karyawan, maka penciptaan kondisi sosial dan kultur yang mendukung proses 

penyebaran pengetahuan antar individu, maupun berbagai level dalam organisasi akan 

mudah tercipta.  

Selain itu juga dibutuhkan suatu prakondisi yang dapat memberikan suasana yang 

kondusif bagi karyawan untuk menuangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Menurut 

Manz & Sims (2001) kondisi tersebut disebutnya dengan istilah “empowerment”. 

Empowerment ini berfungsi menjadi minyak pelumas bagi karyawan untuk 

mempraktekkan pengetahuan yang mereka miliki. Artinya para karyawan diberi 

kewenangan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan. Oleh karena itu 

organisasi di abad ke 21 akan berkonsentrasi pada tujuan untuk memberi keyakinan 

bahwa masing-masing orang memiliki informasi dan kewenangan yang dibutuhkan 

untuk membuat keputusan. Para karyawan harus lebih diberi kebebasan untuk 

memimpin diri mereka sendiri (self-leadership) dan diberi kemampuan untuk 

menangani pekerjaaan yang dihadapi dengan kewenangan yang cukup.  

Dengan munculnya kecenderungan dimasa depan yang memposisikan karyawan 

sebagai individu yang lebih berdaya, maka berimplikasi kepada munculnya bentuk-

bentuk struktur organisasi yang lebih memungkinkan sistem pengambilan keputusan 

yang tidak terlalu kaku. Bentuk struktur organisasi yang memberi kemungkinan tersebut 

dikenal dengan struktur organisasi yang bersifat horizontal atau berbentuk flat, dengan 

rentang kendali yang lebih luas, dan dengan rantai komando yang lebih singkat. 

Sedangkan tipe organisasinya lebih bersifat atau berdasarkan proyek, dimana pekerjaaan 

diselesaikan melalui tim yang tidak tetap. Sehingga aktivitas dari karyawan dalam 

perusahaan merupakan suatu rangkaian keanggotaan dari satu tim ke tim yang lain.  

Bentuk struktur organisasi lain yang juga lebih sesuai adalah munculnya struktur 

organisasi yang dikenal dengan “networked organization”, yakni suatu tipe konsorsium 

atau aliansi legal. Dengan bentuk yang demikian, maka organisasi akan banyak 

meninggalkan bentuk-bentuk integrasi vertikal, tetapi sebaliknya lebih memilih 

melakukan jaringan kerjasama dan integrasi jaringan suplai. Perekat dari semua ini 

karena adanya “b2b” (internet-based business to-business) jaringan komunikasi, dimana 

informasi mengalir melalui jaringan internet (atau intranet) yang sangat cepat.  

Kesemuanya ini akan mendorong munculnya bentuk-bentuk baru organisasi, 

termasuk munculnya tim. Ada begitu banyak jenis-jenis tim yang muncul. Akan tetapi 

tim-tim tersebut akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda diantaranya dapat 

dikemukakan; tim ahli secara bersama, tim perbaikan produk atau kualitas, tim yang 

dapat melancarkan produk ke pasar, tim yang merupakan para top manajemen dan lain-

lain. Ciri utama dari masing-masing tim ini adalah, bahwa mereka memiliki tingkat 

empowerment yang berbeda-beda atau kewenangan dalam membuat keputusan. Tenaga 

kerja ke depan akan lebih berpendidikan, bahkan cenderung lebih memiliki komitmen 

kepada profesinya daripada kepada perusahaan. Hal ini berarti bahwa kebanyakan 

karyawan tidak akan terlalu suka diperintah, dan mereka kemungkinan hanya akan mau 

menuangkan bakat dan kemampuannya hanya jika mereka memang menginginkannya. 

Kondisi demikian mengharuskan organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda untuk 

mensiasati hal tersebut. Budaya yang menekankan pada nilai-nilai menasehati, 

pembelajaran, inisiatif dan kreativitas akan lebih dominan. Agar kondisi tersebut di atas 

lebih efektif berlangsung, maka perlu diketahui bahwa pekerja yang berpengetahuan 

memerlukan “empowered” pada tingkatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. 

Kebanyakan dari mereka lebih membutuhkan kesempatan untuk mengarahkan diri 
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mereka sendiri, dan kurang menyukai sistem komando dan format pengawasan yang 

selama ini dikenal.  

Karena adanya kecenderungan para pekerja ke depan yang lebih berdaya 

(empower), maka dengan sendirinya sangat dibutuhkan pemimpin dan gaya 

kepemimpinan yang juga sesuai dengan kondisi tersebut. Sudah menjadi kesepakatan 

para ahli bahwa pemimpin merupakan motor utama yang dapat menggerakkan seluruh 

potensi organisasi, karena memang dia diberi tugas dan tanggung jawab untuk 

memimpin organisasi mencapai tujuannya, karena itu pula ia digaji lebih tinggi 

dibandingkan dengan poisisi lainnya, karena tugas dan tanggung-jawabnya. 

Oleh karena itu, munculnya kebutuhan pemimpin yang memiliki gaya “Super 

Leadership” lebih dikarenakan tuntutan kondisi para karyawan yang cenderung lebih 

berdaya. Hal ini berarti para karyawan akan lebih diharapkan untuk lebih kreatif, lebih 

mandiri, lebih mampu mengambil keputusan, atau lebih memiliki kewenangan 

dibanding pada masa-masa sebelumnya. Dengan demikian para karyawan lebih 

diharapkan untuk mampu memimpin dirinya sendiri (Self Leadership). Menurut Manz 

& Sim (2001) Self Leadership adalah pencaharian yang luas mengenai strategi yang 

berfokus kepada perilaku, pemikiran, dan perasaan yang digunakan untuk 

mempengaruhi dirinya sendiri. Self-Leadership adalah apa yang orang lakukan untuk 

memimpin diri mereka sendiri. 

Selain itu, diperlukan pula konsep kepemimpinan yang handal seperti tertuang 

dalam konsep Quantum Leadership, yang tidak hanya mengulas leadership belaka, 

tetapi juga memberi tempat kepada self leadership dan followership tertentu dalam 

menggunakan dalil-dalil kepemimpinan dan harus beradaptasi. Situasi yang kompleks 

seperti dalam sebuah krisis akan memperbanyak variabel-variabel yang tidak terkontrol. 

Peran pemimpin dan fasilitator yang handal dapat untuk menciptakan tim kerja 

mandiri. Ada dua sisi untuk menciptakan fasilitator yang efektif yaitu dengan 

schmoozing dan butterflying. Sementara untuk menjadi pemimpin kelompok dibedakan 

menjadi dua formal leadership ataupun informal leadership. Dalam beberapa organisasi 

peran pemimpin ataupun fasilitator adalah sama, sehingga penggunaan kedua istilah 

tersebut dapat dipertukarkan (interchangeably).  

 

TIPE KEPEMIMPINAN “SUPER - LEADERSHIP” 
Untuk dapat mengetahui tipe kepemimpinan “Super Leadership”, maka dapat 

dilihat dengan membandingkannya terhadap tipe kepemimpinan lainnya yang selama ini 

kita kenal, didahului oleh tipe Strongman, Transactor, Visionary Hero, dan selanjutnya 

SuperLeader.  

The Strongman, merupakan tipe pemimpin yang menggunakan kewenangan yang 

dimilikinya untuk mempengaruhi yang lain, umumnya karyawan tunduk atau patuh 

karena takut. Jika pekerjaan tidak berhasil seperti yang diperintahkan, maka bentuk-

bentuk hukuman yang signifikan akan diberikan terhadap karyawan yang bersalah.  

Kebanyakan perilaku dari pemimpin yang demikian ini yakni memimpin dengan 

instruksi, perintah, sasaran-sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, memimpin 

dengan ancaman, intimidasi, dan teguran/cercaan. Tipe pemimpin seperti ini sangat 

sering menggunakan perintah atau instruksi dan tidak toleran terhadap penyimpangan 

dari cara yang telah ditentukan. Kebanyakan mereka dipandang tidak memperhatikan 

citra (image), dan kurang mendorong inisiatif dan kreatifitas. Kerugian yang mungkin 

dapat ditimbulkan dengan tipe pemimpin yang strongman ini adalah dapat 

menimbulkan respon negatif dalam jangka pendek, serta pada kondisi jangka panjang 
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dapat menghancurkan, terutama ketika kreativitas sebagai elemen yang diperlukan 

untuk mencapai kesuksesan tidak mendapatkan peluang yang sesuai.  

The Transactor, adalah tipe kepemimpinan yang lebih mengutamakan pertukaran 

hubungan dengan yang lain. Pemimpin dengan tipe ini mempengaruhi melalui 

dispensasi upah/gaji. Seringkali perilakunya memberikan penghargaan pribadi atau 

materi yang diberikan kepada karyawan untuk mengembalikan upaya, kinerja dan 

loyalitasnya kepada pemimpin. Para pengikut dari pemimpin yang transactor, 

senantiasa memakai pertimbangan atau perhitungan dalam melakukan tugas-tugasnya. 

Mereka akan menyatakan bahwa saya akan melakukan apa yang dia mau sepanjang 

dihargai. Kepemimpinan transactor adalah tipe kepemimpinan yang klasik, tipe 

kepemimpinan yang demikian ini sangat menghormati waktu dan banyak ditemukan di 

perusahaan dunia saat ini. Sampai saat ini kepemimpinan transactor secara luas masih 

dipraktekkan dibanyak perusahaan, di mana tipe ini dikombinasikan dengan 

kepemimpinan Visionary Hero, tetapi masih lebih bertipe kepemimpinan strongman. 

Tipe kepemimpinan ini akan lebih efektif di dalam jangka waktu pendek. Dengan kata 

lain, bahwa pada saat dan tempat tertentu, kepemimpinan transactor memiliki suatu 

kebaikan.  

The Visionary Hero, merupakan tipe kepemimpinan yang dipandang paling 

populer saat ini. Pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan ini akan menjadi 

pemimpin yang menggairahkan dan karismatik sehingga dapat memberikan inspirasi 

dan motivasi kepada orang lain. Tipe ini dicirikan dengan kemampuannya untuk 

menciptakan motivasi yang tinggi dan menarik visi masa depan. Pemimpin ini memiliki 

kapasitas untuk menggerakkan orang lain mencapai visi. Pandangan orang terhadap tipe 

ini sangat positif, dalam arti bahwa tipe ini dapat membangkitkan semangat orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan. Kekuatan pemimpin ini sebenarnya didasarkan atas 

kemampuannya untuk melahirkan suatu komitmen dengan para pengikutnya terhadap 

visi dan pribadi pemimpin. Pemimpin menggunakan perilaku seperti memformulasi dan 

mengkomunikasikan visi, menasehati, memberikan inspirasi, memberi persuasi, dan 

menantang terhadap adanya status-quo. Dalam pengertian lain bahwa perilakunya 

digunakan untuk menjelaskan, bahwa tipe pemimpin ini sebenarnya adalah seorang 

pemimpin yang bertipe “transformational” dan “charismatic”.  

The SuperLeaders, adalah tipe kepemimpinan yang mengarahkan orang lain untuk 

memimpin dirinya sendiri. Tipe pemimpin seperti ini dikenal juga sebagai pemimpin 

yang memberdayakan orang lain (empowerment). Pemimpin menjadi “super” karena 

memiliki kekuatan dan kearifan terhadap semua orang dengan membantu para karyawan 

untuk mampu melepaskan diri dari belenggu ketidakmampuan menyalurkan seluruh 

kemampuan dari pengikut dengan baik. SuperLeader melipatgandakan kekuatan yang 

dimiliki melalui kekuatan orang lain. Tugas dari tipe pemimpin ini adalah membantu 

para karyawan untuk mengembangkan ketrampilan Self Leadership-nya untuk 

disumbangkan sepenuhnya kepada organisasi. Superleader mendorong pengikutnya 

untuk mau berinisiatif, bertanggungjawab, memiliki rasa percaya diri, mampu 

menyusun sasarannya sendiri, berpikir positif terhadap peluang yang ada, dapat 

menyelesaikan persoalan sendiri. SuperLeader akan mendorong yang lain untuk 

mengambil  tanggungjawab daripada memberikan perintah. Satu tantangan bagi super-

Leadership adalah ia harus menjamin akan kebutuhan informasi dan pengetahuan untuk 

melatih karyawan menjadi Self Leadership. Masa lalu, posisi seorang pemimpin secara 

tidak langsung menjadi sorotan, tetapi dengan SuperLeadership sorotan kemudian 

beralih kepada para karyawan, karena justru karyawanlah lebih diharapkan untuk 

banyak mengambil peran pemimpin. Oleh karena itu para karyawan akan cenderung 
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lebih diharapkan memiliki komitmen dan rasa kepemilikan yang luar biasa terhadap 

pekerjaannya.  

Dari gambaran tipe-tipe kepemimpinan di atas seringkali muncul pertanyaan, kira-

kira tipe kepemimpinan yang paling baik diantara sekian banyak tipe ?. Satu hal yang 

perlu dipahami bahwa sebenarnya masing-masing tipe kepemimpinan memiliki 

keuntungan sendiri-sendiri. Seluruh tipe ini dapat digunakan untuk mempengaruhi 

orang lain. Namun perlu dicatat bahwa hanya SuperLeadershiplah yang memiliki 

perspektif jangka panjang yang mengkonsentrasikan diri pada pengembangan para 

karyawan. Memimpin orang lain untuk memimpin diri sendiri adalah hal tantangan 

yang paling utama bagi kepemimpinan di era yang hiperkompetisi. 

 

TIPE KEPEMIMPINAN “QUANTUM - LEADERSHIP” 

Dalam situasi yang semakin kompleks dan percepatan perubahan - yang 

diantaranya memuncak menjadi sebuah krisis – sudah selayaknya jika dipakai sebagai 

sudut pandang baru dalam memandang konsep kepemimpinan. “Situasional” 

mengandung makna banyaknya variabel tak terkontrol yang dihadapi seorang 

pemimpin, sehingga seorang pemimpin tidak dapat berpegang kaku kepada asumsi-

asumsi situasi krisis menuntut peran yang lebih besar dari pemimpin, bukan sekadar 

agar dapat membawa organisasi keluar dari kemelut, tetapi mampu menjadi pemain 

tangguh di masa depan ketika krisis telah berhasil dilalui. Untuk itulah diperlukan 

konsep kepemimpinan yang handal seperti tertuang dalam konsep Quantum Leadership, 

yang tidak hanya mengulas leadership belaka, tetapi juga memberi tempat kepada self 

leadership dan followership tertentu dalam menggunakan dalil-dalil kepemimpinan dan 

harus beradaptasi. Situasi yang kompleks seperti dalam sebuah krisis akan 

memperbanyak variabel-variabel yang tidak terkontrol. 

Sementara itu terjadi pergeseran dari kepemimpinan yang mengandalkan otoritas 

menjadi kepemimpinan yang menekankan partisipasi dan koordinasi. Berubahnya 

orientasi budaya perusahaan juga menuntut berubahnya tipe kepemimpinan, yang 

terangkum dalam Quantum Leadership. Quantum Leadership merupakan konsep 

kepemimpinan yang berorientasi masa depan, yang dapat “melihat, bermimpi dan 

mengarahkan”, “mengubah” dan “menggerakkan” bawahan ke arah tujuan yang telah 

direncanakan. Untuk “mengarahkan”, seorang Quantum Leader memerlukan visionary 

supervision , yaitu adanya dream achievement, strategic comprehension, process & 

result orientation, systematic analyses, dan constructive anticipation. 

Pendekatan ini harus didukung oleh partisipasi yang tinggi dan rasa tertantang 

untuk meraih impian di masa depan. Untuk “mengubah” dilakukan positive nurturing 

berupa nurturing personal & work related performance yang bertujuan membentuk 

professional attitude. Positive nurturing ini dapat terlaksana jika didukung oleh positive 

persuasion, emphatic dan mutually benefecial partnership. Sedangkan untuk 

“menggerakkan” bawahan dilakukan dengan menghidupkan inner driver mereka yang 

berlandaskan motivation & self organization dengan sasaran managerial & technical 

accomplishment secara berkesinambuangan dan didukung oleh rasa saling mempercayai 

(trust), dalam domain attitude, ability, maupun judgement. 

Dengan demikian peran seorang Quantum Leader memiliki dimensi yang cukup 

luas dengan perannya yang multifaset, yaitu sebagai direction setter, counselor, career 

maker, change agent, charger, dan confidence builder.  

Dalam konsep Quantum Leadership yang mengandalkan partisipasi ini, 

followership merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dari leadership. Karena 
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leadership yang dibicarakan bukan hanya satu leader, tetapi banyak leader, yang dalam 

struktur organisasi berperan ganda sebagai leader sekaligus follower. Atau setidaknya 

pemimpin bagi diri sendiri (self leader) Quantum Followership mengutamakan kesatuan 

gerak, kecepatan tindakan dan keberanian menerima tantangan melalui efektifitas 

koordinasi dan partisipasi dengan tujuan mencapai stake holders’ wealth. Dengan 

demikian peran followership dalam konsep Quantum Leadership adalah sebagai source 

of information, feedback provider, dan sebagai partner untuk menjalankan fungsinya 

sebagai strategic implementor dan menjalankan peran gandanya sebagai pemimpin. 

 

TEAM LEADER 

Dalam organisasi yang mengadopsi persepsi kualitas (pemberdayaan, partisipasi, 

tim), dimana terdapat keseluruhan orang ikut duduk pada keseluruhan pertemuan yang 

diadakan. Terkadang perlu beberapa spesialis pelatihan untuk turut hadir dalam rapat, 

yang tujuannya untuk meyakinkan bahwa tim masih berada pada jalur dan semua 

kegiatan berjalan lancar. Disamping itu, pada akhirnya tim diharuskan mampu untuk 

mengatur pertemuan mereka sendiri. Hal ini merupakan bagian dari keseluruhan ide 

pemberdayaan dan manajemen mandiri.  

Peran pemimpin kelompok sangat besar. Pemimpin kelompok bertanggung jawab 

terhadap sukses atau gagalnya pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan kepada tim. 

Oleh karena itu, bagi pemimpin kelompok mendapatkan dukungan manajemen dan 

melihat hasil adalah lebih penting  daripada reward apapun. Namun demikian, penting 

juga untuk menemukan cara untuk mengakui dan memberi reward pada pemimpin 

kelompok, seperti anggota lain dari tim tersebut. Pemberian reward atau hadiah, 

semisalnya makan malam gratis, jaket tim. Hal tersebut perlu disebutkan dalam laporan 

berkala organisasi yang merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakui atau 

menilai usaha dan prestasi seseorang.   

Pertama kali yang harus dilakukan ketika sebuah tim telah terbentuk adalah 

menyusun agenda dan merencanakan pertemuan – pertemuan. Kemudian pemimpin 

membuat struktur pertemuan, sehingga tim dapat mencapai tujuannya, apakah untuk 

memecahkan masalah, meningkatkan proses atau yang lainnya. 

Agar pertemuan dapat berjalan terus untuk memperoleh keputusan yang baik, 

pemimpin tidak hanya meyakinkan bahwa tim mempunyai alat – alat yang diperlukan 

untuk menguji alternatif – alternatif yang bervariasi, tetapi pemimpin juga perlu 

meyakinkan bahwa dinamika atau perubahan tim tidaklah menjadi halangan untuk 

menemukan sebuah solusi yang baik. 

Pemimpin juga perlu untuk berjalan pada garis atau jalur antara membiarkan 

kelompok berjalan dengan sendirinya dan menjaganya agar tetap terkendali.  Ada dua 

sisi untuk memfasilitasi sebuah kelompok: pertama adalah pemberdayaan kelompok 

dalam kegiatan yang mendorong timbulnya tanggung jawab. Kedua adalah meyakinkan 

kelompok untuk tidak melakukan sesuatu yang salah seperti melanggar perjanjian atau 

kontrak. 

Terdapat beberapa karakteristik tertentu ketika memilih pemimpin kelompok , 

yaitu adalah orang yang terbaik, cerdas, respek, memiliki kredibilitas terhadap 

organisasi, memiliki perhatian besar terhadap kelompok atau individu lain ataupun isu, 

sensitif terhadap dinamika kelompok, tidak formal dan tidak santai, memiliki semangat 

besar, mampu berkolaborasi dengan yang lain, diutamakan mempunyai pengalaman 

sebagai anggota tim. Siapa yang memilih pemimpin kelompok? Tergantung situasi, bisa 

manajemen, anggota tim atau seseorang yang dapat menarik tim untuk diambil 
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keputusan secara bersama – sama. Pemilihan pemimpin menjadi langkah penting untuk 

mencapai pemberdayaan. Jika kelompok dioperasikan secara formal, seperti dalam 

lingkungan perserikatan, anggota kelompok mungkin menginginkan voting. 

    

TEAM FASILITATION 
 Anggota Tim meliputi senior vice presidents (para wakil ketua senior), para 

manajer, para supervisor, para pekerja berdasar waktu dan para penyalur dan pelanggan. 

Sedangkan kemampuan untuk memfasilitasi meliputi kumpulan dari keahlian. Ahli 

facilitator melakukan tugas sebagai berikut :  

1. Mengatur pertemuan-pertemuan  

2. Membantu Tim bermufakat mengenai tujuan, peran, dan prosedur yang jelas  

3. Memastikan bahwa semua anggota Tim memberikan kontribusinya.  

4. Menakut-nakuti orang yang berperilaku mengganggu/memecah belah.  

5. Mengatur konflik  

6. Memandu proses pengambilan keputusan Tim.  

7. Komunikasi dengan jelas kepada semua anggota Tim.  

8. Mengamati dan dengan teliti men ginterpretasikan ilmu dinamika kelompok. 

Kebanyakan orang dapat belajar untuk memberi facilitation dengan baik. 

Pelajaran facilitation terutama penting untuk: 

1. Para pemimpin Tim dan orang-orang lain yang datang ke pertemuan Tim. 

2. Koordinator proyek Internal. 

3. Para supervisor level pertama, para manajer, dan komisi pengendalian 

(steering committee) anggota.. 

Untuk mencapai tujuan mereka, Tim harus menyelesaikan tugas isi (content 

tasks) dan menggolongkan proses (group process). Isi mengacu pada tugas seperti 

menggambar dan meneliti flowcharts dan menggunakan teknik memecahkan masalah 

yang secara langsung ditujukan kepada tujuan tim. Kelompok proses menunjuk anggota 

cara berfungsi sebagai suatu Tim: apakah  semua anggota Tim ambil bagian?, 

Bagaimana cara anggota Tim bertindak ke arah anggota yang lain? Bagaimana cara Tim 

membuat keputusan dan memecahkan konflik?.  

Facilitation memusat sebagian besar pada kelompok proses. Semua anggota suatu 

Tim berbagi tanggung jawab untuk mempertunjukkan perilaku pemeliharaan yang 

memelihara Tim pada jalurnya. Tim yang melewatkan isu kelompok proses cenderung 

untuk gagal atau hanya untuk menghasilkan hasil yang cukup.   

Beberapa Tim mempunyai pelatih yang memonitor process group tetapi tidak 

memberikan secara langsung ke content task. Para pemimpin Tim juga memerlukan 

ketrampilan tenaga ahli facilitation, terutama ketika Tim mereka kekurangan pelatih, 

para pemimpin Tim dan pelatih process group menerapkan   ketrampilan facilitator di 

dengan cara yang  sedikit berbeda. 

Facilitators yang dilatih membawa wewenang Tim di dua bidang yang luas: 

ketrampilan intervensi dan ketrampilan diagnostik. Facilitators menggunakan 

ketrampilan diagnostik mereka dan memahami dinamika Tim dan untuk mengenali 

rintangan atau permasalahan yang menghambat efektivitas Tim. Keahlian intervensi 

Tim memenuhi tugas mereka dengan jalan campur tangan, yang meliputi minta 
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pertanyaan, menawarkan umpan balik, menyediakan struktur, dan pemecahan masalah 

dan peralatan pengembangan ‘Tim. 

  Facilitators perlu memahami pola teladan komunikasi untuk memastikan bahwa 

semua anggota Tim mengambil bagian dan Tim itu membuat keputusan yang 

didasarkan pada pemahaman dan informasi bersama. Facilitators mengamati apakah 

anggota Tim tertentu selalu berdiskusi, atau jika komentar oleh satu anggota Tim selalu 

mencetuskan komentar baik yang mendukung maupun sebaliknya negatif. Pola teladan 

seperti itu menyediakan pengertian yang mendalam ke dalam sub-sub kelompok dan 

kesatuan di dalam Tim. 

Facilitators mungkin menasehati Tim untuk mengangkat satu orang anggota 

untuk menyimpan suatu catatan diskusi Tim yang tertulis. Tanpa suatu  catatan tertulis, 

anggota yang mendominasi tidak percaya mereka berbicara sangat sering dan lama.   

  Fasilitators yang ahli juga memberikan perhatian komunikasi nonverbal, seperti 

pergerakan badan dan isyarat. Komunikasi nonverbal diluar apa yang orang katakan; hal 

itu mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Perasaan dapat membantu 

mengidentifikasi rintangan. 

 

KESIMPULAN 

 Hal yang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh karyawan adalah diberikannya 

mereka kebebasan untuk berekspresi, berinisiatif, kreatif serta kewenangan yang 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Istilah 

ini dikenal dengan “empowerment”. Lebih diberdayakannya para karyawan berimplikasi 

kepada adanya kewenangan yang lebih besar kepada mereka untuk lebih mampu 

mengatur dirinya sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Disinilah dibutuhkan 

peran seorang pemimpin yang dapat mendorong para karyawan untuk dapat memimpin 

diri mereka sendiri (Self-Leader). SelfLeader akan mendorong karyawan lebih memiliki 

tanggungjawab dan otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Lebih menfokuskan diri 

kepada strategi mempergunakan perilaku, pemikiran dan perasaan untuk mempengaruhi 

dirinya sendiri. Pemimpin yang mendorong karyawan untuk dapat menjadi 

SelfLeadership disebut sebagai pemimpin yang memiliki gaya SuperLeadership.  

 Hubungan kerja yang kuat direalisasikan sebagai komitmen yang nyata dapat 

berkembang karena adanya kepercayaan, saling mengenal satu sama lainnya  akan 

mendorong kinerja organisasi pada umumnya serta produktifitas tim.    

 Situasi krisis menuntut peran yang lebih besar dari pemimpin, bukan sekedar 

agar dapat membawa organisasi keluar dari kemelut, tapi mampu menjadi pemain 

tangguh di masa depan ketika krisis telah berhasil dilalui. Untuk itulah diperlukan 

konsep kepemimpinan yang handal seperti tertuang dalam konsep Quantum Leadership, 

yang tidak hanya mengulas masalah leadership belaka, tetapi juga memberi tempat 

kepada self leadership dan followership. 
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