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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kenyataan sehari-hari, peran pemimpin tidak pernah lepas dari 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi, mulai dari fungsi-fungsi 

manajemen dalam organisasi, mulai dari organisasi Planning termasuk budgeting, 

Organizing, Staffing, Actuating or Leadership, Coordinating dan Controlling atau 

Evaluation. Akan tetapi, setiap perjalanan operasional suatu organisasi akan 

menemui kendala atau masalah akibat dinamika lingkungan Internal dan Eksternal 

organisasi. Untuk menyiasati situasi dan kondisi tersebut maka diperlukan seni 

memimpin yang cerdas untuk mencapai efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan 

yang efektif bagi pemimpin dalam melaksanakan peran pengendalian organisasi 

memiliki kontribusi besar bagi keberhasilan orang-orang yang dipimpinnya untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Seperti yang diajarkan oleh 

Sun-Tzu dan dijabarkan oleh Roger T. Ames (Ames, 2002 : 87) sebagai berikut. 

“Komandan yang utuh mampu mencapai dan memelihara kendali terhadap 

situasi militer dengan cara analogis dengan kendali seorang penguasa yang handal 

terhadap situasi sipil dengan kendali seorang petani terhadap panennya : dengan 

pemahaman yang tuntas akan kondisi-kondisi yang menentukan situasinya dan 

memanipulasi terhadap keadaan-keadaan ini demi tujuannya : ia yang mengenal 

musuhnya dan dirinya sendiri tak akan pernah beresiko dalam status pertempuran” 

Axelrod (2003:99-100) mengemukakan bahwa manager (pemimpin) yang 

efektif harus bermain dalam wilayah kekuatannya, dimana Pemimpin tersebut harus 

mengerjakan sebanyak mungkin bisnis di wilayah dan pasar dimana ia mempunyai 

pengalaman terbanyak dan sumber daya paling intensif. Sehingga pemimpin harus 

mengendalikan situasi dan kondisi pada bidang atau wilayah organisasi yang 

dipimpinnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

- Bagaimana memahami peran pemimpin dalam mencari dan memberikan 

informasi ? 

- Apakah pemimpin berperan mempengaruhi orang lain ? 

- Bagaimana memahami peran pemimpin dalam membangun hubungan ? 

- Apakah pemimpin bereperan dalam membuat keputusan ? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

- Untuk memahami peran pemimpin dalam mencari dan memberikan informasi 

- Untuk memahami peran pemimpin dalam mempengaruhi orang lain 

- Untuk memahami peran pemimpin dalam membangun hubungan 

- Untuk memahami peran pemimpin dalam membuat keputusan 
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BAB 2 

PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Peran Kepemimpinan 

Sebelum membahas tentang macam-macam peran kepemimpinan terlebih 

dahulu kita akan memaparkan tentang pengertian peran kepemimpinan itu sendiri. 

Kepemimpinan adalah adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain 

kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki 

jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama 

bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku 

yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Sedangkan  penertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organsasi 

serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai 

tujaun organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam kerangka manajemen, kepemimpinan merupakan sub sistem dari pada 

manajemen. Karena mengingat peranan vital seorang pemimpin dalam menggerakan 

bawahan, maka timbul pemikiran di antara para ahli untuk bisa jauh lebih 

mengungkapakan peranan apa saja yang menjadi beban dan tanggung jawab 

pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Pengertian peran itu sendiri adalah 

adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi 

dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan adalah 

seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai 

kedudukannya sebagai seorang pemimpin. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan 

dengan baik, antara lain: 

a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan 

atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan 

yang bersangkutan 
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b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan 

berkembang 

c. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi 

d. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan 

dan perkembangan 

e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota 

mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2.2 Peran Pemimpin dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

Mengapa sering terjadi keluhan dari para pelanggan tentang mutu produk 

dan pelayanannya di suatu perusahaan. Hal ini wajar terjadi sejalan dengan 

semakin tinggi dinamika preferensi dan kritisnya para pelanggan tentang mutu. 

Karena itu dibutuhkan peran utama manajemen (seorang manajer) yakni 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk memperoleh hasil yang ditargetkan 

perusahaan atau yang diinginkan oleh pelanggan. Sementara peran pemimpin 

dengan kepemimpinan mutunya adalah mengembangkan dan memperbaiki sistem 

agar program pengembangan mutu SDM berhasil sesuai harapan. Dalam 

prakteknya, seorang manajer di samping melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

juga harus mampu menjalankan kepemimpinan mutu SDM dengan efektif secara 

bersinambung. 

2.3 Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan  

Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya 

dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil 

tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika 

seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat 

menjadi pemimpin. 
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Dilain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan 

karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya 

keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang 

ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. 

Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, 

sehingga: 

1. Teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis 

situasi yang tidak pasti atau berisiko, dalam konteks ini keputusan lebih bersifat 

perspektif daripada deskriptif 

2. Pengambilan keputusan adalah proses mental dimana seorang manajermemperoleh 

dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban 

untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data; manajer, 

secara individual dan dalam tim, mengatur dan mengawasi informasi terutama 

informasi bisnisnya 

3. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif-alternatif 

tindakan untuk mengatasi masalah. 

Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa 

aspek, yaitu: proses dan gaya pengambilan keputusan. 

1. Proses pengambilan keputusan  

Prosesnya dilakukan melalui beberapa tahapan seperti: 

a. Identifikasi masalah 

b. Mendefinisikan masalah 

c. Memformulasikan dan mengembangkan alternative 

d. Implementasi keputusan 

e. Evaluasi keputusan 
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2. Gaya pengambilan keputusan 

Selain proses pengambilan keputusan, terdapat juga gaya pengambilan 

keputusan. Gaya adalah lear habit atau kebiasaan yang dipelajari. 

Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi: 

1. Cara berpikir, terdiri dari: 

a. Logis dan rasional; mengolah informasi secara serial 

b. Intuitif dan kreatif; memahami sesuatu secara keseluruhan. 

2. Toleransi terhadap ambiguitas 

a. Kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara 

meminimalkan ambiguitas 

b. Kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi, sehingga dapat 

memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. 

Kombinasi dari kedua dimensi diatas menghasilkan gaya pengambilan 

keputusan seperti:  

1. Direktif = toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Efisien, 

mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek 

2. Analitik = toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Pengambil 

keputusan yang cermat, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru 

3. Konseptual = toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif. Berorientasi jangka panjang, 

seringkali menekan solusi kreatif atas masalah 

4. Behavioral = toleransi ambiguitas rendah dan intuitif. Mencoba menghindari 

konflik dan mengupayakan penerimaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut adalah upaya-upaya yang perlu 

ditempuh seperti: 
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1. Cerna masalah 

Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara 

permasalahan tentang tujuan dan metode. Dalam kondisi seperti ini peran 

pemimpin adalah mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan 

arah daripada metode dan cara. 

2. Identifikasi alternativ 

Kemampuan untuk memperoleh alternativ yang relevan sebanyak-

banyaknya. 

3. Tentukan proritas 

Memilih diantara banyak alternativ adalah esensi dari kegiatan 

pengambilan keputusan. 

4. Ambil langkah 

Upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, 

melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan 

umpan balik. 

 

2.4 PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MEMBANGUN TIM 

Unit kerja yang solider yang mempunyai identifikasi keanggotaan maupun 

kerja sama yang kuat. 

1. Proses pembentukan Ruang lingkup peran hubungan yang melekat pada 

pemimpin meliputi peran pemimpin dalam pembentukan dan pembinaan tim-tim 

kerja; pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk pencapaian tujuan 

organisasi; pembukaan, pembinaan dan pengendalian hubungan eksternal dan 

internal organisasi serta perwakilan bagi organisasinya.  

Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk 

menyukseskan tujuan bersama sebuah kelompok organisasi atau masyarakat. Tujuan 

dari pembentukan tim di sini adalah membangun 
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Pedoman umum dalam membentuk atau membangun tim, yaitu: 

a. Menanamkan pada kepentingan bersama 

b. Menggunakan seremoni dan ritual-ritual 

c. Menggunakan simbol-simbol untuk mengembangkan identifikasi dengan unit 

kerja 

d. Mendorong dan memudahkan interaksi sosial yang memuaskan 

e. Mengadakan pertemuan-pertemuan membangun tim 

f. Menggunakan jasa konsultan bila diperlukan. 

2. Anggota tim 

Keberhasilan tugas dalam tim akan tercapai jika setiap orang bersedia 

untuk bekerja dan memberikan yang terbaik. Anggota tim yang baik harus: 

a. Mengerti tujuan yang baik 

b. Memiliki rasa saling ketergantungan dan saling memiliki  

c. Menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sasaran tim 

d. Dapat bekerja secara terbuka 

e. Dapat mengekspresikan gagasan, opini, dan ketidaksepakatan  

f. Mengerti sudut pandang satu dengan yang lain. 

g. Mengembangkan keterampilan dan menerapkanya pada pekerjaan. 

h. Mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal. 

i. Berpartisipasi dalam keputusan tim. 
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3. Peranan kepemimpinan dalam tim 

Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberikan 

pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas 

sekelompok anggotanya. Mereka yakin bahwa tim tidak akan sukses tanpa 

mengkombinasikan kontribusi setiap anggotanya untuk mencapai tujuan akhir 

yang sama. 

Adapun peranan pemimpin dalam tim adalah sebagai berikut: 

a. Memperlihatkan gaya pribadi 

b. Proaktif dalam sebagian hubungan 

c. Mengilhami kerja tim 

d. Memberikan dukungan timbal balik 

e. Membuat orang terlibat dan terikat 

f. Memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi 

g. Mencari orang yang ingin unggul dan dapat bekerja secara kontruktif 

h. Mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja 

i. Mengakui prestasi anggota tim 

j. Berusaha mempertahankan komitmen 

k. Menempatkan nilai tinggi pada kerja tim. 

2.5 The Vision Role  

Sebuah visi adalah pernyataan yang secara relatif mendeskripsikan aspirasi atau 

arahan untuk masa depan organisasi. Dengan kata lain sebuah pernyataan visi harus dapat 

menarik perhatian tetapi tidak menimbulkan salah pemikiran.  
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Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus 

menyusun dan manafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dan unit-unit kerja 

2.6 Peran Pembangkit Semangat  

Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin 

adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara 

memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan 

dan insentif. Penghargaan adalah bentuk pujian yang tidak berbentuk uang, sementara 

insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat kuantifikasi. 

Pemberian insentif hendaknya didasarkan pada aturan yang sudah disepakati bersama 

dan transparan. Insentif akan efektif dalam peningkatan semangat kerja jika diberikan 

secara tepat, artinya sesuai dengan tingkat kebutuhan karyawan yang diberi insentif, 

dan disampaikan oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi , serta diberikan dalam 

suatu ‘event’ khusus.  

Peran membangkitkan semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan, 

bisa dilakukan melalui kata-kata , baik langsung maupun tidak langsung, dalam 

kalimat-kalimat yang sugestif. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk 

peningkatan atau penambahan sarana kerja, penambahan staf yag berkualitas, 

perbaikan lingkungan kerja, dan semacamnya.  

2.7  Peran Menyampaikan Informasi  

Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi; artinya 

walaupun produk dan layanan purna jual perusahaan tersebut bagus, tetapi jika 

komunikasi internal dan eksternalnya tidak bagus, maka perusahaan itu tidak akan 

bertahan lama karena tidak akan dikenal masyarakat dan koordinasi kerja di 

dalamnya jelek. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikan yang dituju dan 

memberikan manfaat yang diharapkan. Informasi yang disebarkan harus secara terus-

menerus dimonitor agar diketahui dampak internal maupun eksternalnya. Monitoring 

tidak dapat dilakukan asal-asalan saja, tetapi harus betul-betul dirancang secara 
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efektif dan sistemik. Selain itu, seorang pemimpin juga harus menjalankan peran 

consulting baik ke ligkungan internal organisasi maupun ke luar organisasi secara 

baik, sehingga tercipta budaya organisasi yang baik pula. Sebagai orang yang berada 

di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang 

dipimpin, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat 

dan simpatik kepada bawahannya yang mengalami masalah dalam melaksanakan 

pekerjaannya 
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BAB III 

STUDI KASUS TERHADAP KONFLIK ORGANISASI 

Konflik dapat diibaratkan seperti api yang dapat membakar dan menjalar kemana- 

man dan memusnahkan jika tidak ditangani secara baik. Proses pengendalian konflik itu 

bermula dari persepsi tentang konflik itu sendiri, apa komponennya dan bersumber dari 

mana, kemudian menuju ke tahap realisasi, penghindaran, intervensi, pemilihan 

strategidan implementasidan evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik. 

Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada pemimpin dapat memberikan 

kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang 

kondisi - kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing - masing harus 

dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia 

Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan 

argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang 

tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah - olah 

menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah- olah 

mendukungnya. Setelah itu tiap - tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi 

oaring lain dari sudut pandang pihak lain. 

Kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok. Seorang manajer 

yang bertugas memimpin suatu kelompok, untuk mengambil suatu keputusan, atau 

memecahkan masalah secara efektif, perlu memiliki kemahiran menggunakan 

kekuaasaan dan kewenangan yang melekat pada perannya. 

Beberapa cara untuk mengatasi konflik menurut Nader and Todd, dalam salah 

satu bukunya, The Disputing Process Law In  Ten Societies, yaitu : 

Bersabar ( Lumping ), yaitu suatu tindakan yang merujuk pada sikap yang mengabaikan 

konflik begitu saja atau dengan kata lain isu- isu dalam konflik itu mudah untuk 

diabaikan, meskipun hubungan dengan orang yang berkonflik itu berlanjut, karena orang 

yang berkonflik kekurangan informasi atau akses hukumnya tidak kuat. 

Penghindaran ( Avoidance ), yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mengakhiri hubungannya dengan cara meninggalkan konflik, didasarkan pada 

perhitungan bahwa konflik yang terjadi atau dibuat tidak memiliki kekuatan secara sosial, 
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ekonomi dan emosional. 

Kekerasan atau paksaan ( Coercion ), yaitu suatu tindakan yang diambil dalam 

mengataasi konflik jika dipandang bahwa dampak yang ditimbulkan membahayakan. 

Negosiasi ( Negotation ) ialah tindakan yang menyangkut pandangan bahwa penyelesaian 

konflik dapat dilakukan oleh orang- orang yang berkonflik secara bersama – sama tanpa 

melibatkan pihak ketiga. Kelompok tidak mencari pencapaian solusi dan term satu 

aturan, tetapi membuat aturan yang dapat mengorganisasikan hubungannya dengan pihak 

lain. 

Konsiliasi ( Conciliation ), yaitu tindakan untuk membawa semua yang berkonflik 

kemeja perundingan. Konsiliator tidak perlu memeinkan secara aktif satu bagian dari 

tahap negosiasi meskipun ia mungkin bisa melakukannya dalam batas diminta oleh yang 

berkonflik. Konsiliator sering menawarkan konstektual bagi adanya negosiasi dan 

bertindak sebagai penengah. 

Mediasi ( Mediation ), hal ini menyangkut pihak ketiga yang menangani/ 

membantu menyelesaikan konflik agar tercapai persetujuan. 

Arbritasi ( Arbritation ), kedua belah pihak yang berkonflik setuju pada keterlibatan 

pihak ketiga yang memiliki otoritas hokum dan mereka sebelumnya harus setuju untuk 

menerima keputusannya. 

Peradilan ( Adjudication ), hal ini merujuk pada intervensi pihak ketiga yang 

berwenang untuk campur tangan dalam penyelesaian konflik, apakah pihak- pihak yang 

berkonfllik itu menginginkan atau tidak. 

Pendekatan berikut ini dapat digunakan sebagai kontribusi peran kepemimpinan 

dalam mengendalikan/ menyelesaikan konflik : 

- Sanggup menyampaikan pokok masalah penyebab timbulnya konflik. Konflik tidak 

dapat diselesaikan jika permasalahan pokoknya terisolasi. Konflik sangat tergantung pada 

konteks dan setiap pihak yang terkait seharusnya memahami konteks tersebut. 

Permasalahan menjadi jelas tidak berdasarkan asumsi, melainkan jika disampaikan dalam 

pernyataan pasti. 

- Pendekatan dengan adanya konfrontasi dalam menyelesaikan konflik biasanya justru 

mengarahkan orang untuk membentuk kubu. Untuk itu , bicarakan pokok permasalahan, 

bukan siapa yang jadi penyebabnya. 
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- Bersedia melatih diri untuk mendengarkan dan mempelajari perbedaan. Pada umumnya 

kemauan mendengarkan sesuatu dibarengi dengan keinginan untuk memberi tanggapan. 

Seharusnya kedua belah pihak berusaha untuk benar- benar saling mendengarkan  

- Sanggup mengajukan usul atau nasehat. Ajukan usul baru yang disadari oleh tujuan 

kedua belah pihak dan dapat mengakomodasikan keduanya. Tawarkan juga kesediaan 

untuk selalu dapat membantu perwujudan rencana- rencana tersebut  

- Meminimalisasi ketidakcocokan. Cari jalan tengah diantara kedua belah pihak yang 

sering berbeda pandangan dan pendapat. Fokslah pada persamaan dengan 

memppertimbangkan perbedaan yang sifatnya tidak mendasar. 

CONTOH KASUS: PERAN KEPEMIMPINAN DALAM KRISIS PERUSAHAAN 

NISSAN  

Persaingan selalu menghasilkan pihak yang menang dengan pihak yang kalah. 

Perusahaan yang mampu meraih keunggulan kompetitif, maka perusahaan itulah yang 

keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan perusahaan yang kalah bersaing? Hanya 

ada dua pilihan, yaitu gugur dalam persaingan bisnis atau berubah, seperti ungkapan yang 

terkenal “Dead or Change!” Di sinilah letak peran penting seorang pemimpin. Mau 

dibawa berlabuh ke manakah perusahaan itu? Arah tujuan kapal tergantung oleh kapten 

kapal, begitu pula arah dan strategi perusahaan yang sangat tergantung peran 

kepemimpinan untuk mencapai tujuannya. 

Peran kepemimpinan dalam kondisi krisis perusahaan dapat dilihat dari kegigihan 

Nissan keluar dari jurang kegagalan. Pada tahun 1998, tanda-tanda jatuhnya perusahaan 

otomotif raksasa Jepang itu semakin Nampak jelas. Para petinggi Nissan sudah tidak 

berdaya menghadapi persaingan bisnis saat itu, ditambah lagi timbunan hutang yang 

menggunung sekitar puluhan miliar US Dollar. Ketika kondisi darurat seperti itu, dewi 

fortuna masih berpihak pada Nissan. Perusahaan otomotif dari Perancis, Renault sepakat 

membeli 37 persen saham Nissan dengan satu syarat yaitu menempatkan salah satu 

utusannya sebagai CEO di Nissan. Dialah Carlos Ghosn, tokoh dibalik revolusi Nissan 

menggebrak kembali pasar global. 
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Setibanya di Jepang, Ghosn segera menentukan langkah kunci yang terdiri dari 

tiga langkah. Langkah awal Ghosn ialah membangun kepercayaan bangkit untuk berubah 

pada setiap pekerja di saat darurat itu. Laporan-laporan menunjukkan fakta bahwa Nissan 

telah benar-benar berada di puncak kegagalan. Tidak ada jalan lain lagi bagi Nissan 

selain bangkit untuk berubah. Perubahan yang dilakukan harus berdasarkan visi ke depan 

untuk menembus pasar global masa depan, serta penerapan yang tegas atas strategi-

strategi perusahaan yang telah disusun. 

Langkah kedua, Ghosn menyusun dua strategi dalam suatu rencana yang dia sebut 

Nissan Recovery Plan. Strategi pertama yaitu segera melakukan revitalisasi produk-

produk baru Nissan. Proses pengembangan produk-produk baru harus dipercepat. Untuk 

menjalankan strategi itu, Nissan merekrut Shiro Nakamura, desainer mobil ternama di 

Jepang. Di sisi lain, strategi kedua yaitu melakukan efisiensi biaya sebesar-besarnya. 

Menutup pabrik-pabrik operasional yang dianggap kurang begitu mendesak, dan 

pengalihan operasional untuk lebih terfokus pada operasional sentral. 

Langkah ketiga Ghosn untuk menyempurnakan tahapan strateginya ialah 

membentuk tim inti yang langsung dipimpin olehnya. Tugas tim inti sangan jelas dan 

tegas, yaitu memastikan bahwa Recovery Plan dapat diimplementasikan secara optimal. 

Bagaimana pun sempurnanya rencana yang disusun harus disertai implementasi yang 

tegas. Di sini letak vital peran Ghosn untuk kembali mengangkat kebesaran Nissan di 

pasar otomotif global. 

Kerja keras dalam misi yang hampir mustahil itu berbuah manis pada tahun 2001 

dan tahun-tahun berikutnya. Sang raksasa telah bangkit dengan menunjukkan prestasi 

demi prestasi. Tahun 2005 produk andalannya Nissan X-Trail melenggang menjadi 

primadona di pasar otomotif global. Diikuti Nissan Grand Livina yang juga booming 

pada tahun 2007. Dibalik kesuksesan demi kesuksesan Nissan, ialah peran Charles Ghosn 

yang membawa Nissan keluar dari jurang kebangkrutan. Kepemimpinan yang dimiliki 

dengan keyakinan penuh menghadapi situasi krisis mampu mendorong kinerja optimal 

setiap pekerjanya untuk mencapai visi Nissan yang besar dengan implementasi yang 
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tegas. Itulah peran kepemimpinan Carlos Ghosn dalam drama heroik untuk kembali 

mengibarkan kejayaan Nissan di pentas global. 

Jadi Peran kepemimpinan sangat vital dalam strategi perusahaan menghadapi 

masa krisis, dengan visi ke depan sebagai arah perusahaan disertai penerapan yang tegas 

untuk kembali meraih keunggulan bisnis. 
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