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BELAJAR DARI KEGAGALAN PEMIMPIN
Oleh: Abd. Majid

Abstrak
Menjadi pemimpin salah satu pekerjaan yang dimimpikan oleh seseorang meskipun tidak
selamanya bisa dicapai. Dalam menjalankan kepemimpinan bisa berhasil dan bisa gagal.
Keberhasilan dan kegagalan kepemimpinan seseorang bagi siapapun mendatangkan banyak
hal. Hal-hal yang terdapat di dalam kedua hal yang dimaksud banyak mengandung perspektif
dan penilaian, karena itu yang paling bijak dapat dilakukan adalah aspek kegagalan dari
seorang pemimpin. Dari situ dapat diperoleh berbagai pelajaran dan manfaat bagi masa
depan bersama yang menjadi idaman semua pihak untuk mewujudkannya.

Kata kunci: pemimpin, sukses, gagal.

A. PENDAHULUAN

Kegagalan seringkali dianggap suatu bagian kehidupan orang atau masyarakat

yang tidak membawa dan memberi manfaat. Manfaat sering hanya dipelajari atau

diambil dari keberhasilannya. Padahal dalam banyak fakta, ada seseorang yang

dianggap sukses memimpin karena yang bersangkutan banyak belajar dari

pengalaman seseorang atau beberapa orang yang tidak berhasil atau gagal.

Banyak pemimpin menyatakan berhasil dan dianggap berhasil oleh masyarakat

karena yang bersangkutan belajar dari kegagalan. Fakta ini menarik untuk dipelajari

secara akademis.

B. PEMBAHASAN

Salah satu perhatian masyarakat Indonesia belakangan ini ialah memilih secara

langsung. Masyarakat akan langsung memilih dan menentukan pilihannya siapa

yang akan mereka percayai menjadi Bupati, Gubernur hingga Presiden/Wakil

Presiden beberapa waktu silam dan akan datang. Ini adalah salah satu kemajuan,

prestasi tersendiri dan luar biasa yang dicapai oleh rakyat Indonesia dalam

berdemokrasi. Bahkan, banyak penilaian internasional yang menilai kesuksesan

bangsa Indonesia memilih langsung presiden dan wakil presiden sebagai bangsa

yang paling demokratis1. Keraguan bahwa bangsa Indonesia tidak demokratis dan

1 Menjelang pemilihan umum Republik Indonesia 2014, ternyata bangsa Indonesia
telah memilih sebanyak 14 kali mulai 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2004,
2009, 2014. Jumlah pemilih saat ini 186.569.206 orang yang terdiri atas calon pemilih
perempuan 93.151.087 orang dan calon pemilih laki-laki 93.418.119 orang. Sedangkan TPS
ada 545.647 buah, Dapil DPR 77, Dapil DPD 33, Dapil Daerah Provinsi 259, Dapil DPRD
Kabupaten/Kota 2.117 (Sumber: Harian Nasional, Minggu 8 April 2014, no. 212 tahun 1
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tidak bisa berdemokrasi, antara lain karena mayoritas penduduknya muslim, sirna

dengan sendirinya. Bahkan sebaliknya, yang terjadi dan terdengar ialah mereka

berpendapat bahwa kalau ada bangsa atau negara lain yang ingin berdemokrasi,

maka belajarlah dari bangsa Indonesia.

Di balik kesuksesan itu sungguh banyak masalah yang perlu bahkan wajib kita

pelajari. Satu di antara pelajaran itu ialah mengapa banyak mantan pejabat negara

dan publik, tokoh partai politik, dan pemuka masyarakat yang harus berurusan

dengan hukum? Hasilnya, ada yang akhirnya merasakan masa pensiunnya di dalam

sel tahanan, ada yang sedang dalam persidangan pengadilan, dan banyak lagi yang

kini berstatus tersangka bahkan tertuduh melakukan perbuatan melawan hukum,

terutama korupsi.

Bukankah itu merupakan indikator kuat bahwa pemimpin kita banyak yang

gagal dalam menjalankan kepemimpinan dan mengemban kepercayaan masyarakat?

Bukankah kegagalan mereka itu adalah juga merupakan pantulan cermin kegagalan

masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpinnya? Ada yang beralasan karena

pemimpin itu berasal dari orang partai yang tidak mungkin bisa berbuat netral dan

adil, ada pula yang berargumentasi karena pendidikan pemimpin kita tidak

berkualitas; serta ada pula yang mengemukakan pandangan bahwa itu semua

bermuara kepada watak pribadinya. Betapa dan apapun alasannya, kita semua

mempelajarinya dengan maksud melakukan perbaikan dan tidak boleh

mengulanginya lagi.

Secara teoretik, corak kehidupan dan kepemimpinan masyarakat kita adalah

paternalistik. Ciri yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat paternalistik

pada umumnya banyak bergantung kepada pemimpinnya. Akibatnya, pemimpin

mempunyai peranan dominan dalam memutuskan atau menentukan suatu masalah

dan rakyat banyak bergantung kepada keputusan pemimpinnya. Dalam hubungannya

dengan kehidupan kita sebagai bangsa, maka satu hal yang menjadi sorotan publik

adalah pemimpin. Untuk kasus kita di Indonesia, seorang pemimpin biasanya

muncul dari lingkungan elite tertentu. Implikasi dari kehadiran pemimpin seperti ini

dengan sendirinya akan melahirkan kesenjangan antara pemimpin dengan yang

dipimpinnya. Rakyat tidak mempunyai link pengetahuan dan kesempatan luas untuk

mengetahui siapa dan bagaimana kualitas pemimpin yang bersangkutan.

Pemimpin yang pernah memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di negeri

kita, pada masa akhir jabatannya selalu meninggalkan kesan yang tidak simpatik.

Mengapa? Tulisan ini akan diupayakan untuk mengungkapkan beberapa fakta yang

hal. A). Sementara calon legislatif 200.000 orang, Partai Politik pilihan sebanyak 15 (12
tingkat nasional dan tiga partai lokal Daerah istimewa Aceh).
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selalu menyelimuti dan menyertai kegagalan kita sebagai bangsa dalam memilih

pemimpin baik sebagai bangsa maupun warga di suatu daerah. Kegagalan itu sendiri

tidak selamanya datang dan bersumber dari pribadi pemimpin yang bersangkutan

melainkan masyarakat atau bangsa juga memiliki "saham" atas kegagalan tersebut.

Hal seperti itu semakin terasa dalam masyarakat ketika di akhir kepemimpinan

Soekarno dan Soeharto. Reformasi yang sekarang kita jadikan sebagai "jembatan"

untuk mengubah itu semua rupanya belum juga menunjukkan hasilnya. Inilah fakta

yang harus kita hadapi dan perlu memperoleh perhatian untuk menanganinya

bersama secara cerdas, arif, komprehensif, tepat dan benar.Kalau kita ingin

mengidentifikasi kira-kira atau kemungkinan faktor-faktor apa saja yang banyak

menjadi penyebab mengapa kita selalu gagal memilih pemimpin, maka antara lain

penulis akan mengedepankan faktor itu, karena :

Pertama, adanya kultus individu. Sejak kepemimpinan nasional dipegang oleh

Soekarno hingga kini, kultus individu ini terus dipelihara. Bahkan, dari waktu ke

waktu kultus individu ini semakin membudaya di semua lapisan masyarakat mulai

dari pusat hingga ke pelosok desa. Bangsa Indonesia senang mengkultuskan

seseorang dengan berbagai argumen yang pada umumnya didominasi oleh karena

adanya keterikatan emosional, kultural, dan psikologis. Sebaliknya, pemimpin yang

dikultuskan terus melakukan berbagai upaya bagaimana agar rakyat bergantung terus

kepadanya. Di sinilah letak korelasi antara pemimpin dengan rakyat yang sulit untuk

dikritisi hatta dikikis. Akibatnya, apabila pemimpin yang dikultuskan tersebut

meninggal atau berhenti dari kepemimpinannya karena sesuatu hal, maka rakyat sulit

untuk mencari penggantinya. Kalaupun ada, rakyat masih tents menghubung-

hubungkan antara kepemimpinan silam baik dari segi kekurangan maupun

kelebihannya.

Kedua, kuatnya nepotisme. Umumnya nepotisme terjadi oleh karena adanya

hubungan-hubungan emosional, psikologis antarorang atau antarkomunitas yang

terus dipelihara dalam rangka mempertahankan status atau sesuatu, terutama sekali

yang berhubungan dengan kekuasaan dan harta. Kalau kita mempelajari personalia

di semua lembaga pemerintah dan swasta pada umumnya mengandung unsur

keterkaitan kekeluargaan atau faktor lain antara pemimpin dengan staf atau

karyawannya. Suatu lembaga diisi dan didominasi oleh orang yang mempunyai

hubungan pribadi baik karena sedaerah, seorganisasi, seprofesi, sealmamater, dan

sejenisnya.

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, faktor nepotisme cenderung tidak bisa

dihindari karena berbagai argumen. Masalah nepotisme hanya bisa ditolerir selama

keterkaitan dan kedudukan seseorang yang bersangkutan memiliki keahlian tertentu.

Sebaliknya yang tidak bisa ditolerir adalah ketika seorang pemimpin menempatkan
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atau mempekerjakan seseorang yang tidak memiliki keahlian untuk menempati suatu

posisi atau mengerjakan sesuatu. Dalam hubungan ini, Nabi Muhammad saw pernah

memperingatkan kita semua bahwa “Tunggulah kehancuran suatu ketika, manakala

menempatkan seseorang yang bukan ahlinya”.

Ketiga, karismatik. Salah satu kekeliruan yang bersifat sosiologis dalam

kehidupan masyarakat kita adalah karena mengangkat seseorang atas dasar karisma

semata. Karisma pada umumnya kita baru artikan kewibawaan. Oleh karena itu,

masyarakat beranggapan dengan karisma yang ada pada seseorang akan mampu dan

unggul dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Ternyata hal itu tidak

cukup. Seorang pemimpin dan masyarakat yang terfokus pada aspek karisma akan

memudar dengan sendirinya, meluntur, bahkan menjatuhkan seseorang manakala

sinergi kebutuhan dengan kepemimpinan yang mengandalkan dan bertumpu pada

aspek karisma seseorang, akan berujung pada kehancuran suatu sistem internal

komunitas sosial yang selama ini dibangun dan dibina dengan susah payah dalam

lingkup internal komunitas kelompoknya.

Keempat, subjektivitas. Masyarakat kita tidak terbiasa dengan ucapan dan

perilaku yang tegas. Selamanya bergantung pada bagaimana situasi yang berlaku

secara umum di masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena kebiasaan

kita dalam kehidupan keluarga, orang tua kita tidak pernah mengajari kita untuk

tegas dalam menyatakan dan melakukan sesuatu. Kebiasaan hidup yang demikian itu

terbawa-bawa ke dalam berbagai kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan

bernegara. Sikap obyektif yang ditunjukkan oleh seseorang biasanya dipengaruhi

juga oleh lingkup elite suatu masyarakat. Padahal para elite tersebut biasanya tidak

menampakkan sikap yang jelasnya, mungkin oleh karena bagian dari taktik pribadi

bagaimana agar suatu saat ketika top leader menjadi pemimpin tertinggi, maka ia

berharap bisa terbawa ke dalam kepemimpinannya. Dalam sosio-linguistik sikap

seperti itu diistilahkan dengan bahasa selingkung, yang berarti, ketika orang lain

mau terpakai oleh top leader maka ia harus berusaha menyesuaikan diri dengan

atasannya, termasuk dalam hal bertutur kata.

Kelima, primordialisme. Kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dan

terbentuk melalui hubungan-hubungan kekerabatan merupakan unsur yang cukup

dominan di mana-mana. Demikian bentuk dan kentalnya hubungan seperti itu

terbawa pula ke dalam sistem kepemimpinan kita. Pemimpin yang muncul belum

tentu mampu menjadi "wakil" atau representasi dari aspirasi masyarakat luas. Akibat

primordialisme ini kita baru mampu melahirkan pemimpin lokal, kelompok atau

golongan. Padahal bangsa yang demikian besar dan pluralis ini memerlukan figur-

figur pemimpin yang harus mampu meninggalkan dan menanggalkan atribut-atribut
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primordialismenya. Bingkai-bingkai primordialisme harus luntur dan dilebur ka

dalam suatu bangunan yang lebih besar, Indonesia.

Keenam, kepemimpinan kelompok. Faktor ini mengemuka terutama sejak kita

memasuki fase kehidupan multi partai politik. Umumnya kita hanya cenderung

terfokus bagaimana memimpin dan menguasai orang atau sesuatu yang ada di

kelompok itu saja, dengan alasan sebagai "kendaraan" politik untuk bisa ke ruang

yang lebih besar. Implikasinya bisa terlihat pada saat ada pemimpin yang masuk di

dalam kepemimpinan nasional, maka mulai muncul kendala besar yaitu bagaimana

memimpin masyarakat yang heterogen dan majemuk tidak seperti dengan

kelompoknya sendiri. Belum lagi kekuatan kelompok membuat jaringan bagaimana

agar kelompok itu saja yang berkuasa. Kecenderungan tiranik, arogansi tidak bisa

dielakkan. Keanekaragaman hat yang ada di negeri kita ini sebenarnya merupakan

peluang bagi kita sebagai bangsa untuk memikirkan clan melahirkan serta

"menghadiahkan" figur-figur pemimpin yang berkualitas dan mampu memikirkan

Indonesia. Bisakah misalnya, kepada daerah yang dipilih langsung itu merupakan

modal bagi kepemimpinan bangsa yang lebih luas?

Ketujuh, tolok ukur paradigma kualitas. Sebagaimana yang dikatakan

sebelumnya bahwa kualitas berikut integritas pribadi pemimpin itu amat penting

untuk kita jadikan sebagai based value untuk melahirkan pemimpin-pemimpin

bangsa di masa datang. Sebab tanpa kualitas dan integritas pribadi mustahil kita akan

mampu membawa Indonesia menuju suatu bentuk kehidupan yang semakin maju

dan kompetitif. Standar dan bangunan paradigma kualitas itu bukan hanya

diwajibkan kepada calon-calon pemimpin melainkan yang tidak kalah pentingnya

adalah rakyat, sebagai bangsa dan konstituen yang menentukan figur pemimpin

sebagai bagian dalam mekanisme kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Maka,

persoalan debat publik dan penyampaian pandangan-pandangan atau konsepsi

pribadi dari seorang calon pemimpin pada tahap awal penjaringan adalah sebuah

pendewasaan dan uji coba tingkat kualitas calon pemimpin itu sendiri.

Selain tujuh faktor di atas, maka sudah barang tentu masih banyak hal yang

perlu kita cermati untuk dikoreksi secara tuntas, terutama dari segi mana letak

kekurangan kita selama ini baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Bukankah

sikap yang bijak manakala kita ingin maju dan sukses ke depan haruslah berani

melihat dan mengoreksi kekurangan diri sendiri. Memilihlah dengan pertimbangan

akal sehat, nurani yang jernih, pertimbangan yang lebih dewasa. Siapapun yang

terpilih, jadikanlah kepemimpinan itu sebagai "jalan" menuju surga dan ridla-Nya.
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C. PENUTUP

Dengan memahami tujuh faktor yang dianggap sebagai penyebab kegagalan

seseorang dalam menjalankan kepemimpinannya itu merupakan faktor yang

dominan untuk dihindari.

Melalui penghampiran tersebut pemimpin yang muncul kemudian diharapkan

mampu Meramu keadaan diri dan masyarakatnya sehingga yang keluar adalah yang

baik. Kepemimpinan yang sukses adalah Prestasi yang bukan hanya lahir dari diri

pemimpin itu melainkan yang turut menentukannya adalah siapa yang memilih dan

mendukungnya.
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