
150 

 

BAB VIII 

DISKUSI HASIL 

KADER MUDA MASA TRANSISI: 

AMANAH, SEDERHANA, MELAYANI, MEMOTIVASI 

 

8.1. Pendahuluan 

Pada tanggal 26 Februari tahun 1973 di Bantul Yogyakarta, seorang calon 

pemimpin bernama Warsiti lahir dari pasangan Pak Harto dan bu Wakidah. 

Dibesarkan di lingkungan yang dekat dengan perguruan – perguruan 

Muhammadiyah dan lingkungan keluarga yang mayoritas adalah sebagai pendidik, 

membuat IW sejak dini ingin menjadi seorang pengajar kelak. Di lingkungan 

tempat IW besar tersebut, banyak pengalaman – pengalaman organisasional yang 

telah diamati dan bahkan berpartisipasi di dalamnya. Pengalaman tersebut berlanjut 

ketika IW mulai mengambil pendidikan di STIKES 'Aisyiyah dan terus menempati 

predikat berprestasi, hingga akhirnya setelah lulus direkrut menjadi seorang asisten 

dosen bersama dua orang temannya. 

Saat menjadi dosen muda, di situlah kepemimpinan masa mudanya 

dimulai ketika diberi amanah untuk menjadi ketua asrama. Saat itu jugalah IW 

mulai mengajar beberapa mata kuliah dalam Akademi Keperawatan. Setelah itu 

pada tahun 1998 mulai mendapatkan tugas belajar dari STIKES yaitu di Fakultas 

Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia untuk mendapatkan gelar Srata – 1nya, 

dan berlanjut hingga selesai kuliah magister serta profesinya pada tahun 2007. 

Di samping itu IW juga menjadi kader yang aktif mengikuti berbagai 

organisasi dalam 'Aisyiyah sejak tahun 2005 hingga kini masih berlangsung. 
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Selepas menjadi dosen ppada tahun 2000, IWpun menjabat di beberapa posisi 

pimpinan STIKES 'Aisyiyah dari mulai menjadi Wakil Direktur I, Ketua Prodi S1 

Keperawatan, hingga menjadi Wakil bIdang I selama dua periode, sampai akhirnya 

ketika tahun 2010, sang ketua STIKES 'Aisyiyah bu Wasilah mendapat tugas harus 

kembali ke UGM pada saat periode kepemimpinannya masih berjalan, sehingga 

untuk mengisis kekosongan jabatan tersebut IW diberi amanah untuk menggantikan 

sebagai ketua pada usia yang muda yaitu 37 tahun. Setelah selesai masa periodenya 

masa transisi jabatannya untuk menggantikan ibu Wasilah hingga 2012, IW 

kembali dipilih menjadi ketua STIKES 'Aisyiyah pada periode keduanya yaitu 2012 

hingga sekarang.  

IW merupakan seorang pemimpin yang berkontribusi terhadap 

pengembangan STIKES 'Aisyiyah. Sebagai pemimpin muda yang mendapatkan 

amanah untuk menjadi Ketua STIKES yang merupakan seorang alumni sekolah 

tersebut. Dengan kepemimpinannya yang berlandaskan religi pada usia muda inilah 

IW menerapkan semangat yang tinggi untuk memajukan STIKES 'Aisyiyah 

bersama rekan-rekannya. 

8.2. Kader Muda Mengisi Kepemimpinan 

Pemimpin memegang peranan penting dalam sebuah organisasi karena 

dengan adanya pemimpin, maka organisasi memiliki seorang aktor intelektual 

(mastermind) yang mampu mengontrol seluruh aspek yang ada di organisasi mulai 

dari tujuan organisasi, nilai-nilai organisasi, operasional, dan masih banyak lagi. 

Efektifitas kepemimpinan dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah 

pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan merupakan faktor yang berada di luar 

diri pemimpin yang berpengaruh pada kepemimpinannya. 
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“Jadi kemudian karena kami itu dekat dengan apa ya perguruan-perguruan 

Muhammadiyah di sekitar rumah saya itu kan banyak SD Muhammadiyah, 

SMP Muhammadiyah, TK, dan sebagainya...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 

09:53). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, ditemukan bahwa IW mejadi 

pemimpin karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana sejak dini IW telah 

menjadi pengamat dalam kegiatan – kegiatan organisasional hingga dewasa dan 

kepemimpinannya dibentuk melalui pengalaman organisasi hingga dewasa serta 

perjalanan pendidikannya yang dapat membuat IW menjadi pemimpin di STIKES 

'Aisyiyah tersebut.  

“Ya gini lho mbak saya waktu itu Wakil Bidang I, terus waktu itu kan 

ketua saya kan dari UGM kan Profesor Dr., nah berhubung kemudian 

ketua saya itu emeritusnya dikabulkan jadi setelah 2 tahun jadi Ketua di 

STIKES kan otomatis harus mbalik lagi ke UGM to, akhirnya kan kosong 

kemudian Prof. Wasilah kembali emeritus di UGM akhrinya mau tidak 

mau saya saya itu awalnya hanya menggantikan selama dua tahun itu 

sampai tahun 2012, baru 2012 itu pemilihan baru saya sekarang sampai 

tahun ini.” (Bu Warsiti, 10/02/2016, 19:38). 

 

Temuan tersebut mirip dengan hal yang dikemukakan oleh Kartono 

(2013:31-36) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa teori munculnya 

kepemimpinan yaitu teori terdiri dari teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. 

Dalam hal ini IW lebih mirip terhadap teori sosial, dimana teori ini menyatakan 

bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu 

saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan 

serta dorongan oleh kemauan sendiri. Kepemimpinan IW terbentuk karena interaksi 

dengan lingkungan sekitar seperti lingkungan sosial dari keluarga maupun 

sekitarnya. Dengan latar belakang pendahulu IW yang bukan merupakan sosok 

pemimpin, melalui pendidikan yang telah ia tempuh, serta prestasi yang sudah 



153 

 

diraih, dan pengalamannya dalam organisasi telah membentuk jiwa kepemimpinan 

IW semenjak kecil hingga sekarang. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Lahti (2013) dengan judul Women and leadership: 

Factors That Influence Women's Career Succes (Female Leaders' Reflections on 

Their Career Development and Leadership). Menemukan ada banyak faktor yang 

mempengaruhi karir perempuan  untuk menjadi pemimpin dalam posisi manajerial. 

Faktor-faktor yang berpengaruh didefinisikan sebagai faktor bermasyarakat atau 

sosial, organisasional, dan individual. Sehingga faktor sosial, organisasi dan 

individunya dapat mempengaruhi perempuan menjadi pemimpin. Sama halnya 

dengan penelitian ini dimana IW menjadi seorang pemimpin juga karena sejak kecil 

hingga dewasa lingkungan sekitarnya sudah mendukung IW untuk dapat 

menempatkan dirinya sesuai dengan tuntutan sosial dan organisasional, selain itu 

terdapat jiwa kepemimpinan dalam diri IW karena mampu mengajak pengikutnya 

untuk dapat mewujudkan visi misi perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vasavada (2014) yang berjudul 

Women Leaders and Management of Public Relations in Nonprofit Organizations 

yang menunjukkan bahwa pemimpin perempuan tidak hanya memainkan peran 

penting dalam strategi pengembangan hubungan masyarakat tapi juga secara aktif 

mengelola hubungan masyarakat dan dengan rajin berpartisipasi dalam kegiatan 

hubungan masyarakat. Penelitian ini selaras dengan IW yang tidak hanya membuat 

dan membangun strategi dalam pengembangan hubungan masyarakat melalui 

partisipasi dan kebaktiannya dalam organisasi-organisasi kesehatan maupun 

pendidikan, IW menunjukkan bahwa perannya dapat membangun hubungan 
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masyarakat dengan mengembangkan jaringan sosial sehingga terbangun image 

positif terhadap organisasi. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Lahti (2013) dengan judul Women and leadership: 

Factors That Influence Women's Career Succes (Female Leaders' Reflections on 

Their Career Development and Leadership). Menemukan ada banyak faktor yang 

mempengaruhi karir perempuan  untuk menjadi pemimpin dalam posisi manajerial. 

Faktor-faktor yang berpengaruh didefinisikan sebagai faktor bermasyarakat atau 

sosial, organisasional, dan individual. Sehingga faktor sosial, organisasi dan 

individunya dapat mempengaruhi perempuan menjadi pemimpin. Sama halnya 

dengan penelitian ini dimana IW menjadi seorang pemimpin juga karena sejak kecil 

hingga dewasa lingkungan sekitarnya sudah mendukung IW untuk dapat 

menempatkan dirinya sesuai dengan tuntutan sosial dan organisasional, selain itu 

terdapat jiwa kepemimpinan dalam diri IW karena mampu mengajak pengikutnya 

untuk dapat mewujudkan visi misi perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vasavada (2014) yang berjudul 

Women Leaders and Management of Public Relations in Nonprofit Organizations 

yang menunjukkan bahwa pemimpin perempuan tidak hanya memainkan peran 

penting dalam strategi pengembangan hubungan masyarakat tapi juga secara aktif 

mengelola hubungan masyarakat dan dengan rajin berpartisipasi dalam kegiatan 

hubungan masyarakat. Penelitian ini selaras dengan IW yang tidak hanya membuat 

dan membangun strategi dalam pengembangan hubungan masyarakat melalui 

partisipasi dan kebaktiannya dalam organisasi-organisasi kesehatan maupun 

pendidikan, IW menunjukkan bahwa perannya dapat membangun hubungan 
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masyarakat dengan mengembangkan jaringan sosial sehingga terbangun image 

positif terhadap organisasi.  

“Apalagi di sini itu yang senior kan lebih banyak, jadi sebenarnya saya 

sudah tidak bersedia awalnya ya, tapi karena kemudian ya dukungan dari 

ibu-ibu di PP 'Aisyiyah mau tidak mau ya harus terima. Kalau jadi ketua 

STIKESnya saya tahun 2010 mbak saat 37 tahun.” (Bu Warsiti, 

12/12/2015, 10:06) 

 

Pada umur yang masih muda, pada saat itu saat IW masih berusia 37 tahun 

diberikan kepercayaan untuk menggantikan masa kepemimpinan Ketua sebelumnya 

dalam posisi puncak pada STIKES 'Aisyiyah tersebut dan dilanjutkan dipilih 

kembali pada tahun 2010 hingga sekarang, ini merupakan periode kedua IW 

menjabat sebagai Ketua di STIKES 'Aisyiyah. 

8.3. Amanah dan Melayani 

Kepemimpinan yang dilaksanakan serta posisinya kini yang ada di ujung 

tombak STIKES adalah merupakan suatu tanggung jawab besar dan amanah yang 

diemban IW dalam memimpin STIKES dan IW melaksanakan seluruh pekerjaan 

serta tanggung jawabnya bukan semata – mata karena penghasilan berupa finansial 

yang didaptnya, tetapi karena IW mempunyai amanah untuk bersama – sama 

membesarkan nama perserikatan serta instansi pendidikan ini bersama seluruh 

rekan serta bawahannya. 

“..Ya itu memang pinter anaknya, kalau dia mau aja sekolah itu S2 nya di 

maternity itu berapa tahun cepet lulus, ya cuma itu karena dia mendapat 

amanah dia mengemban amanah jadi dia menerima...” (Bu Hadiroh, 

02/02/2016, 11:26) 

Selain itu, berdasarkan sifat kepemimpinan yang ditunjukkan oleh IW, 

kepemimpinan suportif tersebut ditandai dengan menganggap semua bawahan sama 

dan tidak pernah membeda-bedakan baik di dalam maupun luar tempat kerja, IW 
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menyadari bahwa kenyamanan yang dirasakan oleh para rekan kerja memang relatif 

berbeda-beda tetapi di sini IW berusaha untuk mewujudkannya dengan 

memfasilitasi baik secara materi, psikologi, maupun sarana prasarana yang selalu 

diusahakan dapat mendukung kenyamanan semua pihak. 

Dalam teori ke kepemimpinan Thoha (2012:32-37) mengkategorikan teori 

kepemimpinan menjadi teori sifat, teori kelompok, dan model kontijensi. Dalam hal 

ini IW mirip dengan teori kelompok, Kepemimpinan yang ditekankan pada adanya 

suatu proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya ini, melibatkan pula 

konsep – konsep sosiologi tentang keinginan – keinginan mengembangkan peran. 

Pernyataan tersebut ditunjukkan dari dalam menyelesaikan malah, memberikan 

dukungan, menanamkan nilai-nilai IW selalu melibatkan pemikiran-pemikiran 

rekan-rekan kerja serta terjadi pertukaran ide – ide dalam menyelesaikan masalah 

serta bagaimana untuk menjalankan organisasi secara bersama – sama untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. 

Kepemimpinan transformasional berfokus pada peningkatan kinerja 

bawahan hingga potensi mereka yang paling optimal (Avolio, 1999; Bass & Avolio 

1990 dalam Northouse, 2013: 191). Pemimpin dengan kepemimpinan 

transformasional biasanya memili nilai-nilai dan ideologi internal yang kuat, yang 

efektif untuk memotivasi bawahan untuk memiliki suatu perilaku tertentu yang 

mendukung terciptanya manfaat bagi orang banyak ketimbang kepentingan pribadi 

(Kungert, 1994 dalam Northouse, 2013: 191). Terdapat faktor-faktor pada 

kepemimpinan transformasional antara lain: karisma, motivasi yang menginspirasi, 

stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. 
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Di sini ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang dominan adalah 

motivasi yang menginspirasi serta stimulasi intelektual, yaitu dalam motivasi yang 

menginspirasi IW dapat menginspirasi mereka melalui motivasi untuk menjadi 

berkomitmen dalam menjalankan visi dan misi organisasi, sedangkan dalam faktor 

stimulasi intelektual pemimpin merangsang pengikut untuk menjadi kreatif dan 

inovatif dan menantang keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri serta orang-orang 

dari pemimpin dan organisasi melalui pertukaran ide yang sering dilakukan dalam 

menyelesaikan permasalahan organisasi untuk pencapaian visi misi organisasi. 

Penelitian lain oleh Wardaty (2014) dengan judul “Perempuan Inovatif 

Berbisnis Modal Intelektual Di Era Digital (Studi Biografi: Kepemimpinan 

Perempuan Ibu Septi Peni Wulandani Dalam Pengembangan Bisnis Keluarga Di 

Salatiga, Jawa Tengah) menemukan bahwa pemimpin memiliki sifat the mother 

dan the iron maiden, perilaku seperti memiliki prinsip berwirausaha, kerja keras, 

tekun, ikhlas, tidak pantang menyerah dan termasuk situasional. Temuan ini 

berbeda dengan penelitian ini bahwa kepemimpinan IW menunjukkan sikap 

suportif sebagai seorang pemimpin, selain itu ditemukan bahwa pemimpin 

memiliki sifat yang Islami, menerapkan keteladanan melalui sikap tegas dan 

disiplin, serta dapat memecahkan masalah secara cepat dengan para rekannya. 

Nurdina (2015) pernah melakukan penelitian kepemimpinan perempuan 

dalam bidang pendidikan yang berjudul Perempuan Pelopor Pendidikan Islam 

Terpadu: Dedikasi, Prestasi, Pengabdian (Studi Biografi Kepemimpinan Ibu Lilik 

Indriati di Sekolah Islam Berwawasan Internasional BIAS Yogyakarta). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat diketahui bahwa karakter kepemimpinan Bu Lilik 

menunjukkan bahwa pendekatan transformasional merupakan pendekatan yang 
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dibawanya dimana keberadaan nilai-nilai, hubungan yang baik, continget reward, 

sangat mewarnai. Hampir sama dengan penelitian ini bahwa ditemukan pendekatan 

transformasional yang ditunjukkan IW melalui motivasi yang menginspirasi yaitu 

dengan memberi motivasi secara Islami dan profesional dalam menjalankan bisi 

dan misi organisasi serta dari segi stimulasi intelektual yang merangsang para 

pengikutnya untuk kreatif dan inovatif salah satunya untuk menyelesaikan 

permalahan organisasi demi mencapai tujuan bersama. 

8.4. Mengembangkan Institusi 

Pergerakan ekonomi global dan pengembangan teknologi membuat 

perubahan tidak dapat dihindari dan dipisahkan dari kehidupan organisasi. Namun 

perubahan dapat ditanggulangi dengan adanya perubahan yang terencana di dalam 

organisasi. Pengembangan organisasi dimaksudkan untuk menciptakan perubahan 

yang terencana untuk meningkatkan efektfitas organisasi dan kemampuan untuk 

berubah itu sendiri. Pengembangan organisasi biasanya diinisiasikan dan 

diimplementasikan oleh manajer dan seringkali dengan bantuan pihak luar atau 

praktisi pengembangan organisasi. Organisasi bisa menggunakan perubahan 

terencana tersbut untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, merangkai 

ulang persepsi bersama, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan 

kinerja, dan untuk mempengaruhi perubahan di masa yang akan datang. 

Hasil temuan penelitian ini tentang pengembangan STIKES 'Aisyiyah 

sesuai dengan apa yang dijelaskam oleh Cummings dan Worley (2008: 163-164) di 

mana aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses implementasi perubahan dan 

pengembangan adalah sebagai berikut: 
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1. Memotivasi perubahan: terdiri dari aktivitas menciptakan kesiapan organisasi 

terhadap perubahan serta menanggulangi resistensi terhadap perubahan. Dalam 

hal ini, IW terus berusaha untuk memotivasi bawahannya dengan bekerja 

sesuai pekerjaan yang telah diberikan dan memotivasi yaitu melalui 

implementasi dari enam nilai – nilai dasar STIKES agar selalu menjadi yang 

terbaik untuk dapat memajukan STIKES dan merealisasikan recana 

perwujudan Universitas 'Aisyiyah. 

2. Menciptakan visi: terdiri dari aktivitas pendeskripsian ideologi dan 

mengkonstruksikan masa depan yang diinginkan. Visi STIKES 'Aisyiyah 

Yogyakarta menjadi pendidikan tinggi kesehatan unggulan, sebagai realisasi 

strategis dari visi dan misi 'Aisyiyah, yang mampu menghasilkan lulusan 

profesional dan berakhlak mulia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, 

kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan. Diwujudkan dengan meraih posisi 

STIKES terbaik seindonesia dan menempati posisi ke 72 dalam bersaing 

dengan perguruan tinggi lain. 

3. Mengembangkan dukungan politik: aktivitas ini melibatkan proses seperti 

penilaian aktor-aktor yang berpengaruh pada perubahan, mengidentifikasi 

stakeholder kunci, dan mempengaruhi stakeholder. Dalam hal ini, IW selalu 

menerapkan prinsip the right man in the right place. Hal itu karena kontribusi 

yang bisa diberikan stakeholder (internal STIKES 'Aisyiyah) adalah dengan 

melaksanakan pekerjaan mereka secara optimal, dan hal itu hanya bisa 

dilakukan ketika para anggota organisasi memiliki ketrampilan dan 

kemampuan di bidang kerjanya. Selain itu IW juga mengembangkan dukungan 

dari stakeholder eksternal seperti hubungan baik dengan Pimpinan Pusat 
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'Aisyiyah sendiri, mahasiswa, dan kerjasama – kerjasama nasional maupun 

internasioanl STIKES. 

4. Mengelola transisi: terdiri dari perencanaan aktivitas, perencanaan komitmen, 

dan struktur manajemen. Dengan menjalankan Rencana Strategis (Rensra)  

STIKES 'Aisyiyah sendiri sesuai dengan SOP (Standard Operational 

Procedure) perusahaan. Selain itu dengan mencoba untuk mengembangkan diri 

untuk tidak hanya fokus terhadap pendidikan kesehatan saja, salah satunnya 

dengan perwujudan menuju Universitas yang kini sedang dalam proses. 

5. Momentum yang berkelanjutan: terdiri dari penyediaan aspek-aspek yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan, membangun dukungan 

bagi agen perubahan, mengembangkan kompentensi dan keterampilan baru, 

dan memperkuat perilaku baru. Di STIKES terdapat kajian – kajian Islami 

untuk para mahasiswa – mahasiswi dan para staf pengajar serta seluruh 

karyawan, selain itu dari sisi pengembangan SDM banyak kesempatan para 

pengajar untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, disediakan pula 

banyak beasiswa dari pihak – pihak yang terkait kerjasama dengan STIKES 

'Aisyiyah. Sedangkan penyediaan kebutuhan dari aspek fisik dilakukan 

pengembangan berbagai fasilitas serta sarana dalam gedung baru yang masih 

berlangsung pembangunannya. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurdina (2015) dengan judul 

Perempuan Pelopor Pendidikan Islam Terpadu: Dedikasi, Prestasi, Pengabdian 

(Studi Biografi Kepemimpinan Ibu Lilik Indriati di Sekolah Islam Berwawasan 

Internasional BIAS Yogyakarta) ditemukan bahwa BIAS mengimplementasikan 

aktivitas perubahan dan pengembangan yaitu memotivasi perubahan dengan 
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menekankan pada kebutuhan perubahan manajerial dan permintaan terhadap 

adanya profesionalitas, perancangan visi melalui formulasi tiga pijakan utama 

BIAS sebagai pedoman, pengembangan dukungan politik dengan melakukan 

kerjasama dengan institusi-instusi pemerintahan, mengelola perubahan dengan 

melakukan pembimbingan dan mengadakan acara-acara sosial. Sama halnya 

dengan STIKES 'Aisyiyah yang menerapkan itu semua tetapi dengan visi untuk 

menjadi pendidikan tinggi yang terbaik dan unggul, selain itu mengelola hubungan 

kerjasama dengan pihak – pihak baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. 

8.5. Sederhana dan Memotivasi 

Permasalahan merupakan suatu tantangan bagi seorng 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 tipe pemimpin yang memiliki nilai-nilai pribadi yang 

dituangkan dalam institusi yang dipimpinnya. Keberadaan nilai ini sangat penting 

untuk menjaga identitas institusi STIKES 'Aisyiyah sebagai institusi Islam. 

“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) 
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Salah satu caranya yaitu dengan 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. 

“kemudian kalau sikap positif itu beliau orangnya sederhana,..” (Bu Indah 

Dwi Artati, 11/01/2016, 10:24) 

 

IW memberi motivasi bahwa bekerja adalah ladang ibadah dan bekerja 

bukan hanya untuk kepentingan masing-masing individu semata dan karena hanya 

berdasarkan materi, melainkan karena Allah dan sebagai bentuk pengabdian untuk 

membesarkan serta memajukan perserikatan. Selain itu IW juga merupakan sosok 

seorang yang sederhana seperti yang dikatakan oleh para rekannya untuk bekerja 

apa adanya dan sebagai ladang ibadah. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


