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BAB VII 

TETAP SEDERHANA DAN MEMOTIVASI 

 

7.1. Pendahuluan 

Dalam memimpin sebuah organisasi tentu seorang pemimpin dihadapkan 

oleh berbagai macam hal selama pencapaian tujuannya. Tidak jarang berbagai hal 

tersebut bersifat positif maupun negatif. Selain mendapatkan hal-hal positif seperti 

pengalaman berharga dalam hidup selama memimpin, membangun jejaring dengan 

banyak pihak, memajukan organiasi itu sendiri, tetapi di samping itu dalam 

kariernya seorang pimpinan juga mempunyai suatu hambatan mapun tantangan 

baik di masa lalu, masa sekarang, maupun yang akan datang. 

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menghadapinya 

salah satunya yaitu kemampuan memecahkan masalah, termasuk di dalamnya 

kemampuan untuk menghadapi hambatan dan tantangan yang dapat menjadi 

penghambat maupun titik balik organisasi. Setiap pemimpin pasti pernah 

mengalami hambatan dan tantangan dalam kepemimpinannya baik berasal dari 

dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Tidak terkecuali 

permasalahan yang dihadapi oleh IW dalam kepemimpinannya di STIKES 

'Aisyiyah ini. 

7.2. Hambatan Pemimpin Perempuan 

Menjadi seorang pemimpin perempuan dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya dalam membuat kebijakan, mengelola organisasi, serta menjalankan 

kewajiban kariernya adalah sesuatu yang memang harus diemban olehnya. Begitu 

pula yang dialami oleh seorang IW, dalam menjalankan perannya sebagai 
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pemimpin STIKES 'Aisyiyah yang memiliki karyawan perempuan dan juga laki – 

laki tentu mempunyai kebijakan yang berbeda dalam hal-hal tertentu, khususnya 

pada karyawan yang mayoritas adalah perempuan ini. 

“...bekerja itu kan juga ada tanggung jawab dan konsekuensi dan kadang 

kala harus tugas ke luar dan sebagainya itu memang itu yang saya pikir 

tidak persoalan ya karena bisa kita selesaikan. Ya perempuan itu juga kan 

kadang-kadang kita itu juga cuti hamil, melahirkan, itu kan saya pikir 

suatu hal yang fitrah, kita justru memberikan fasilitas.

2016, 12:12) 

 

Sebagai pemimpin yang juga adalah seorang perempuan IW memang 

dapat mengerti apabila peran seorang perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga 

dan sebagai wanita karir merupakan dua hal yang sama pentingnya. Akan tetapi 

terkadang apabila ada suatu kegiatan atau tugas yang harusnya diberikan oleh 

karyawan perempuan yang mempunyai keperluan lain untuk menjadi seorang ibu 

dalam rumah tangganya, IW harus dapat memklumi karena hal tersebut memang 

sudah menjadi fitrah bagi seorang wanita untuk mengabdi kepada keluarganya. 

“...bagaimanapun kita di sini banyak staf perempuan mbak sehingga 

kadang kala memang ada persoalan itu yang berhubungan ketika misalnya 

ada suatu aktivitas yang harus diikuti staf, tapi kemudian karena ada 

tanggung jawab juga sebagai seorang ibu di rumah sehingga itu harus 

kemudian dicancel atau bagaimana itu yang saya pikir memang kita harus

2016, 19:50) 

Walaupun ini adalah bukan hambatan yang berarti bagi seorang IW dan 

IW memahaminya tetapi persoalan ini juga mempunyai andil dalam keputusan 

kebijakan yang diberikan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya. 

“...kalau saya ya paling yang penting sudah maksimal niatnya baik, ya 

namanya anak buah nggak semuanya seneng, anak buah macam dan ada 

yang nggak nyaman udah biasa. Ya kalau stres ya itu kadang – kadang 

cerita ya 

2016, 19:00) 
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Selain itu permasalahan lainnya adalah konflik yang dialami oleh diri 

sendiri maupun dengan bawahannya memang bukan suatu hal yang dapat dihindari 

dalam sebuah organisasi. Salah satu contohnya beban kerja sebagai seorang 

pemimpin perempuan di dalam kantor seperti stres atau lelah juga dapat dirasakan 

oleh IW. 

7.3. Peran Ganda Perempuan 

Menjalankan peran sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga atau 

menjadi ibu rumah tangga saja merupakan sebuah pilihan setiap perempuan. Dalam 

mengisi perannya sebagai seorang wanita karir dan ibu rumah tangga seorang 

perempuan dituntut untuk dapat melakukannya secara bersamaan. Seperti IW yang 

menjalankan kedua peran tersebut menyatakan bahwa keduanya adalah suatu 

pilihan dan cita – cita atau keinginan masing-masing perempuan. 

“Itu kan sebenarnya pilihan mbak, kalau ada perempuan yang memang 

memilih sebagai ibu rumah tangga ya ndak ada persoalan itu ya harus kita 

hargai mbak gitu lho. Artinya kalau saya menilai bukan kemudian 

perempuan yang sempurna adalah perempuan yang bisa bekerja di luar dan 

di rumah tangga enggak begitu juga gitu lho.” (Bu Warsiti, 11/01/2015, 

11:27) 

 

Karena setiap individu mempunyai cita – cita hidup yang berbeda – beda. 

Perempuan yang sempurna bukanlah perempuan yang bisa bekerja di sektor publik 

dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga, bagi IW ibu rumah tangga yang 

menghidmatkan dirinya dalam keluarganya juga bukan suatu masalah ketika 

mereka dapat mengembankan diri mereka dalam keluarganya karena sekarangpun 

banyak perempuan yang berbisnis dari rumahnya.  

“Ya mungkin karena beliau kan seorang perempuan, seorang wanita, jadi 

selain sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri kan di sini juga beliau 

sebagai pimpinan. Kan jarang sekali maksudnya wanita yang bisa berperan 

tiga hal itu, jadi mungkin itu salah satunya. Beliau bisa membagi waktu 
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dengan keluarga, dengan rekan, dengan staf, gitu. (Indah 11/01/2016, 

10:28) 

 

Sebagai seorang perempuan IW dapat membagi perannya sebagai seorang 

istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan tetap bisa menempatkan dirinya 

sebagai pemimpin sesuai dengan pilihan tersebut. 

7.4. Usia yang Muda Saat Memimpin 

Saat pertama menjabat sebagai seorang pemimpin IW merupakan 

seseorang yang masih muda. IW menganggap bahwa dirinya masih terlalu muda 

untuk menjadi seorang Ketua STIKES saat itu, sehingga secara psikologis belum 

merasa siap untuk berada dalam posisi puncak tersebut. 

“Saya coba dengan bantuan juga teman-teman ini harus jalan, akhirnya ya 

sudah. Meskipun waktu saya jadi Wakil Ketua I itupun karena ketua kami 

itu juga tidak setiap hari banyak ini ya, tapi dari aspek manajemen dan lain 

sebagainya sih tidak menjadi masalah tapi secara psikologis itu sya juga 

merasa belum siapnya karena -

-

2016, 19:55) 

Pada usia yang muda tersebut IW harus berhadapan dengan para senior – 

seniornya seperti senior di STIKES itu sendiri dan dosen – dosen yang dahulu 

pernah mengajarnya sebagai mahasiswa.  

“...dan itu ya terbukti begitu lah jadi dalam bagaimana dia memimpin ya 

meskipun ada dosen-dosennya dulu dia ya yang tidak jadi pimpinan tapi ya 

nggak papa.” (Hadiroh, 02/02/2016, 11:27) 

 

IW merasa keputusan yang dilahirkan dari seorang Warsiti apakah bisa 

diterima atau diperhitungkan. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang 

kadang secara psikologis memberi tekanan terhadap kepemimpinan dan diri 

seorang IW. 
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7.5. Tetap Sederhana 

Setiap pemimpin mempunyai cara yang berbeda – beda dalam 

merepresentasikan dirinya di mata para bawahannya. Terkadang sebagai pemimpin 

banyak yang berusaha menjaga image agar mereka terkesan berwibawa, cuek, atau 

mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. 

Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi seorang IW, di mata para rekan kerja 

dan bawahannya IW merupakan soso seorang pemimpin yang tetap sederhana 

walaupun kini sudah menjadi pemimpin. 

“Kalau istilah orang Jawa itu nglembah manah gitu ya artinya beliau bisa 

merangkul bawahannya gitu lho, kayak saya staf gitu ya di staf itu beliau 

menunjukkan bukan sebagai pemimpin tapi sebagai seorang ibu. Jadi kita 

juga enak ketika menerima tugas dari beliau kita merasa tidak terlalu 

disuruh itu enggak. Itu sih orangnya dan low profile kalau menurut saya, 

dekat dengan staf-stafnya juga.” (Bu Sri Sugesti, 11/01/2016, 10: :49) 

 

Sikap rendah hati serta tetap menjaga agar semuanya sama serta tidak 

membedakan baik antara atasan maupun bawahan diterapkan dalam kehidupan 

sehari – harinya karena IW berpendapat bahwa roda itu akan berputar, sehingga 

apabila IW sudah tidak menjadi seorang pemimpin maka sikapnya akan tetap sama 

dengan sebelumnya. 

“Bu Warsiti itu termasuk orang yang sangat pintar, pintar sekali dia itu dan 

bukan hanya pintar saja ya sangat-sangat sederhana. Bu Warsiti itu waktu 

sekolah nggak pernah yang namanya itu pake bedak atau make up itu 

sehingga pada waktu itu dia sangat terkesan sekali pada saya...” (Bu 

Hadiroh, 02/02/2016, 11:20) 

 

Selain mempunyai prestasi seperti yang telah diuraikan dalam bab – bab 

sebelumnya, IW juga merupakan seorang yang lugu dan sederhana, sejak duduk di 

bangku kuliah hingga kini menjadi ketua IW tidak pernah menunjukkan 
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penampilan yang mencolok dan selalu apa adanya, begitulah sebagian besar rekan –

rekan kerja menilai dirinya. 

7.6. Menghindari Kata Hambatan 

Setelah menjalankan kariernya sebagai pemimpin seiring waktu berjalan, 

tekanan psikologis sudah tidak terlalu banyak membebani pikiran seorang IW.  

“Kalau sekarang ini kan sudah beda lagi ya zamannya ya, 

2016, 19:58) 

 

Tetapi kini tantangan yang harus dihadapi adalah berasal dari luar 

organisasi, seperti menjamurnya perguruan tinggi yang merupakan pesaing 

STIKES 'Aisyiyah, selain itu kebijakan-kebijakan baru dari Pendidikan Tinggi 

(Dikti) yang apabila tidak bisa mengikuti iramanya akan dapat tertinggal. Sehingga 

tantangan sekarang ini adalah lebih ke arah bagaimana STIKES 'Aisyiyah mampu 

untuk berkompetisi dengan yang lain yaitu harus bisa menunjukkan bahwa amal 

usaha perserikatan STIKES 'Aisyiyah tersebut harus menjadi STIKES yang benar –

bena unggul dengan membuat agar kualitas lulusan STIKES 'Aisyiyah juga bisa 

menunjukkan kekhasannya, ciri khasnya, serta keunggulannya itulah yang sangat 

menjadi tantangannya. 

“Saya pikir kita harus berpositif ya jadi menghindari kata hambatan, jadi 

mesti harus berpikir peluang dan tantangan.” (Bu Warsiti 2016, 

19:55) 

Berpikir serta bertindak positif adalah salah satu cara untuk menghindari dan 

menghilangkan suatu hambatan. Begitu pula yang dilakukan oleh IW sebagai pemimpin 

STIKES. 
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7.7. Memotivasi dengan Landasan Islami 

Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri, sehingga dengan ada atau tidaknya stimulan, seseorang tetap saja akan 

termotivasi. Yang banyak terjadi ialah kadar motivasi dari diri sendiri sering muncul 

secara tidak stabil. Untuk itu, diperlukan motivasi yang bukan berasal dari dalam diri 

saja. Disinilah seorang pemimpin berperan, seperti IW yang membuat karyawannya 

untuk bergerak dan bertindak sesuai tuntutan agama dan organisasi secara 

keseluruhan. IW selalu memberikan motivasi dan tidak ragu untuk mengingatkan 

kepada karyawannya untuk bekerja karena Allah, dengan begitu keinginan duniawi 

InsyaAllah tidak akan lebih dominan. 

“...yang jelas kita selalu ketika kita ketemu kita ingatkan kembali bahwa 

sebenarnya bekerja di STIKES 'Aisyiyah ini bukan semata untuk mencari 

maisah tidak semata-mata untuk mencari uang. Jadi kita harus kembalikan 

bahwa sebenarnya kerja kita disini itu adalah bagian dari fungsi kita untuk 

mengabdi karena sebagai bentuk ibadah...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 12:09) 

 

Motivasi yang diberikan terhadap rekan kerja sangat penting sebagai bentuk 

dari saling mengingatkan sesama umat Islam. Para rekan kerja juga menyatakan 

bahwa terdapat adanya keinginan untuk bekerja karena ibadah bukan karena hanya 

ingin mencari materi dan berusaha untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk 

membantu tercapainya visi perusahaan. 

“Jadi ya nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab itu InsyaAllah untuk saya 

sendiri saya selalu berusaha untuk bisa karena itu saya meraskan bahwa itu 

adalah bukan bagian karena bu Warsiti saja tapi karena amanah yang 

diberikan kepada saya sebagai ya orang yang dipercaya dan ya amanah ya, 

yang saya kerjakan ini juga bagian dari pada ibadah.” (Bu Ismarwati, 

28/01/2016, 12:20) 

 

IW memberi motivasi bahwa bekerja adalah ladang ibadah dan bekerja 

bukan hanya untuk kepentingan masing-masing individu semata dan karena hanya 
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berdasarkan materi, melainkan karena Allah dan sebagai bentuk pengabdian untuk 

membesarkan serta memajukan perserikatan.  

“Kalau kita sedang ini ya kadang-kadang kemudian mengingatkan kembali 

ya menyemangati kembali lah dengan cara melalui sms, kan kita punya 

grup-grup ya mbak banyak grup ya nanti di grup itu kemudian diingatkan 

dengan beliaunya untuk mari kita tetap semangat dalam bekerja karena 

bekerja bagian dari ibadah, membesarkan perserikatan, dan sebagainya 

begitu.” (Yuli Isnaeni, 04/01/2016, 11:27) 

 

Rekan kerja mengakui bahwa IW selalu memberikan  motivasi atau 

semangat baik secara Islami maupun profesional agar dalam menghadapi segala 

situasi baik hambatan maupun tantangan dalam bekerja maupun urusan pribadi, 

semua anggota serta dirinya dapat merasa nyaman dengan motivasi bahwa bekerja 

adalah dalam rangka menjalankan ibadah. 

7.8. Diskusi Hasil Penelitian 

Permasalahan merupakan suatu tantangan bagi seorang pemimpin untuk 

mampu mencari solusi yang tepat demi mencapai efektifitas organisasi. Dalam hal 

ini, permasalahan yang dialami oleh IW dalam memimpin yaitu dari sisi diri 

pemimpin sendiri adalah faktor usia yang dahulu di saat IW menjadi ketua pada 

usia yang muda selain itu dari luar diri pemimpin seperti kebijakan seorang 

pemimpin perempuan dalam menyikapi peran beban ganda para karyawan 

perempuannya. Selain itu terdapat tantangan terhadap pihak eksternal tentang 

bagaimana dapat bersaing dengan perguruan – perguruan tinggi lainnya. 

IW merupakan salah satu pemimpin yang melibatkan karyawan untuk 

mencapai tujuan yang jelas dengan sikap yang tegas serta disiplin dalam bekerja serta 

menghilangkan hambatan atau rintangan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga 

menghasilkan motivasi yang dapat memberikan dukungan terhadap para rekan kerja 

baik secara Islami maupun secara profesionalisme kerja. 
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Temuan tersebut relevan dengan penelitian oleh Le (2011) yang berjudul 

How Does Culture Impact On Women’s Leadership In Higher Education? A Case 

Study In Vietnam, ditemukan bahwa para wanita mengalami tantangan yang lebih 

dalam mengisi peran mereka ketika mereka muda, sehingga usia tampaknya 

menjadi faktor yang sangat penting dalam praktek kepemimpinan di Vietnam. 

Dalam penelitian ini penulis menemukan juga bahwa tantangan yang dialami oleh 

pemimpin muda yang memimpin para senior – seniornya seperti kesiapan 

psikologis yang kurang saat awal memimpin organisasi, sehingga faktor usia dapat 

menjadi suatu tantangan bagi pemimpin muda. 

Selain itu penelitia lain oleh Crosby-Hillier (2012) yang berjudul Women 

and Educational Leadership: Exploring the Experiences of Current and Aspiring 

Female Educational Administrators terdapat empat faktor kunci yang dibahas yaitu 

konflik antara pekerjaan dan keluarga; bimbingan; hubungan kerja; dan stereotip 

gender. Dari segi aspek hubungan kerja, ditemukan adanya konflik dan kompetisi 

pada pemimpin perempuan muda. Dalam hal ini tidak ditemukan stereotip gender 

dan sama bahwa tantangan berasal dari segi usia pemimpin perempuan muda tetapi 

pada penelitian ini penulis tidak menemukan kompetisi diantaranya karena terdapat 

hubungan yang baik antara pemimpin serta para bawahannya. 

 

 

 

 

 

 


