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Kepemimpinan selalu memerlukan keberanian dalam menghadapi dan mengambil 

risiko di suatu tingkat tertentu. Risiko diperlukan untuk membuat perubahan, dan dalam 

membuat perubahan, akan selalu ada risiko yang dapat berimbas baik kepada si pemimpin 

yang memulai dan/atau memimpin perubahan, maupun terhadap para pengikutnya, serta 

terhadap kelompok dan organisasi yang dilibatkan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar seorang pemimpin dapat membangun ‘risk 

leadership’ atau kepemimpinan yang berani menghadapi dan mengambil risiko. Dimulai 

dengan kewaspadaan terhadap  berbagai ‘zona nyaman’ (comfort zones) di sekitarnya, 

memahami ‘tantangan-tantangan’ (challenges) yang dihadapi, berorientasi pada ‘inovasi’ 

(innovation), dan senantiasa penuh percaya diri (confidence). 

 

Zona Nyaman (Comfort Zone) 

Berlindung dalam suatu zona nyaman adalah kebalikan dari kemauan mengambil risiko 

(willingnes to take risk). Bila seorang pemimpin cenderung baik secara sadar maupun tidak 

sadar terbelenggu dalam zona nyaman, maka dia akan cenderung untuk mengambil keputusan 

dan cara-cara bekerja yang paling sedikit tingkat risikonya dan yang paling mudah 

dikerjakan. Contoh paling ekstrim adalah kecenderungan menunda keputusan-keputusan 

penting dan strategik, serta selalu ragu-ragu bila harus mengambil keputusan-keputusan kritis 

dalam waktu cepat dan tepat. Hal ini dapat berakibat buruk bagi organisasi karena hanyut 

dalam kegiatan-kegiatan rutinitas semata, terlambat bertindak proaktif, membiarkan 

permasalahan menumpuk dari waktu ke waktu, dan akhirnya organisasi tidak mampu lagi 

membangun kapasitas yang dibutuhkan dalam menciptakan nilai di masa yang akan datang. 
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Pemimpin harus secara sadar tidak 

membiarkan situasi zona nyaman 

mendominasinya. Untuk dapat 

memiliki kemauan dan kemampuan 

dalam mengambil risiko, pemimpin 

harus memiliki kemauan dan 

keberanian untuk keluar dari zona 

nyaman yang sudah ada. Siapapun 

yang takut keluar dari zona nyaman 

mereka, maka dia juga akan takut 

untuk mengambil risiko yang 

seringkali dibutuhkan pada saat 

seseorang menjadi pemimpin.  

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seorang pemimpin atau calon pemimpin di 

dalam organisasi kita, baik di tingkat korporasi, departemen, maupun unit-unit kerja dan 

kelompok-kelompok gugus tugas memiliki keberanian dan kemampuan untuk keluar dari 

zona nyaman. Salah satu ciri utama dari seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan 

adalah seseorang yang mudah untuk keluar dari zona nyaman mereka, dan selalu bergerak 

untuk mengambil dan menangani tantangan-tantangan baru. Pemimpin dengan kemauan dan 

kemampuan seperti itu akan cenderung untuk lebih mampu menghadapi ketidakpastian 

dengan sikap lebih berani, sehingga dapat menangkap peluang-peluang baru yang 

ditimbulkan dari banyaknya ketidakpastian. 

 

Tantangan (Challenges) 

Tantangan adalah yang hal yang membuat kita selalu belajar. Tantangan diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri tidak hanya untuk si pemimpin saja, tetapi 

juga untuk orang-orang yang dipimpin 

dalam mengatasi tantangan tersebut. 

Kerelaan mengambil risiko pada saat 

tantangan sangat besar, adalah apa yang 

dibutuhkan seorang pemimpin untuk 

menunjukkan keberanian dan 

kemampuan dalam menghadapi situasi 

sulit.  

Tantangan diambil harus dengan suatu 

alasan yang tepat. Oleh karena itu kita 

berbicara tentang mengambil tantangan 

yang tepat serta dibutuhkan dengan 

memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dan membandingkannya dengan tantangan 

yang dihadapi dan harus diatasi tersebut. Bila ada cara untuk mengurangi risiko dalam 

“If things seem under control, 
you are just not going fast 
enough.“
(Bila semua hal nampaknya sudah 
/selalu terkendali dengan baik, maka 
sebetulnya anda tidak bergerak cukup 
cepat)
—Mario Andretti



menghadapi suatu tantangan, maka hal tersebut harus kita lakukan. Atau dengan kata lain, 

bagaimana membuat suatu tantangan menjadi lebih sedikit berisiko dengan manfaat yang 

sama. 

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin pada saat mengambil tantangan atau tidak 

serta menerima risiko-risiko dalam menghadapi tantangan tersebut, akan menjadi petunjuk 

dan pembelajaran bagi para pengikut dalam menilai diri mereka sendiri. Emosi si pemimpin 

dalam proses pengambil keputusan, alasan-alasan di belakangnya dan pertimbangan-

pertimbangan yang diambil yang melibatkan banyak orang adalah apa yang pengikut pelajari 

dari saat menghadapi setiap tantangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin sebaiknya 

membuat keputusan-keputusan secara transparan dan melakukannya dengan dasar moral, 

keterkaitan emosi dan gairah untuk mengatasi permasalahan, sehingga dapat menjadi rujukan 

pembalajaran bagi para pengikutnya. 

 

Inovasi (Innovation) 

Pengambilan suatu risiko dilakukan dengan adanya suatu tujuan di benak kita. Tidak ada 

artinya mengambil suatu risiko yang tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu akan ada banyak risiko yang dapat menggagalkan pencapaian 

tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kreatifitas bagaimana mewujudkan tujuan yang 

diinginkan sembari mengatasi berbagai hambatan yang ada. Inovasi adalah salah satu hal 

yang diperlukan dalam mencari cara baru untuk mewujudkan tujuan yang ingin diraih.  

Inovasi dapat berupa ide-ide baru yang 

direalisasikan dalam bentuk produk dan 

proses bisnis. Hal ini membutuhkan 

pemecahan dasar baru yang belum 

seorangpun pernah melakukannya, dan 

oleh karena itu dapat menyebabkan 

timbulnya suatu risiko baru. Dalam 

dunia yang selalu berubah seperti kita 

hadapi saat ini, berbagai inovasi 

dibutuhkan untuk memimpin orang 

dengan baik. Inovasi akan memampukan 

adanya perubahan dan membuka 

kesempatan-kesempatan yang tadinya tidak mungkin terlihat sebelum suatu perubahaan 

terjadi. Orang dan perusahaan yang tidak berani mengambil risiko akan menjadi stagnan dan 

tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi atau berubah. 

Inovasi bukan hanya untuk pemimpin saja, tetapi juga diperlukan bagi para pengikutnya. 

Untuk membuat inovasi terwujud di segala tingkatan dan dari para pengikut juga, seorang 

pemimpin harus melihat atau mencari cara untuk mengarahkan pada apa yang dibutuhkan 

untuk suatu arah perubahan, tetapi jangan membatasi dalam melaksanakannya. Kemampuan 

kolektif yang terjadi dalam suatu kelompok jauh lebih besar dari dari apa yang bisa dilakukan 

"When all think alike, then no 
one is thinking.“

(Sewaktu semua orang berpikiran sama, 
maka sebenarnya tidak seorangpun 
benar-benar berpikir)
— Walter Lippman



oleh seorang pemimpin sendirian. Dan begitu juga dengan kemungkinan-kemungkinan dan 

ide-ide yang dihasilkan oleh kelompok secara keseluruhan akan lebih kaya dari apa yang 

dapat dihasilkan oleh seorang pemimpin sendirian. Untuk alasan ini, adalah penting bagi 

seorang pemimpin untuk tidak berhenti hanya dalam mengijinkan inovasi di segala tingkatan, 

tetapi juga mendorong dan mempromosikannya. Hal ini tidak hanya akan mendorong lebih 

banyak ide-ide baru dihasilkan, tetapi juga dapat membuat lebih banyak lagi orang di antara 

pengikut untuk mulai terlibat dalam praktik dan ketertarikan terhadap keputusan-keputusan 

yang diambil, termasuk dengan risiko-risiko yang terkait dan perubahan-perubahan yang 

harus dihadapi.  

Bagaimana seorang pemimpin dapat membuat inovasi, risiko dan perubahan menjadi  

ketertarikan dan kepentingan pribadi bagi para pengikutnya adalah kunci untuk memampukan 

terwujudnya sistem perubahan berkesinambungan yang selalu mengarah kepada peningkatan 

terus-menerus dalam organisasi.  

 

Kepercayaan diri (Confidence) 

Kepercayaan diri tidak hanya perlu dimiliki oleh seorang pemimpin tetapi juga perlu untuk 

didemonstrasikan. Membangun kepercayaan diri untuk membuat keputusan-keputusan sulit 

membutuhkan sejarah atau rekam jejak dalam pengambilan keputusan di masa lalu. Seorang 

pemimpin perlu belajar dari keputusan-keputusan yang telah mereka buat sebelumnya, baik 

belajar dari kesuksesan maupun dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Proses 

pembelajaran tersebut akan membangun dan memberikan kepercayaan diri bagi pemimpin 

dalam mencari dan membuat keputusan terbaik yang mereka dapat buat dalam suatu waktu 

tertentu.  

Berbicara tentang mengambil keputusan terbaik, banyak orang takut bahwa keputusan yang 

diambilnya salah sehingga mereka perlu melakukan evaluasi dan berusaha 

mempertimbangkan semua opsi yang mungkin tanpa pernah membuat suatu keputusan. 

Sangat mudah orang terjebak dalam genangan informasi dimana mereka tidak melakukan 

apa-apa selain hanya terus-menerus melakukan analisis kemungkinan-kemungkinan. Dalam 

hal ini, seorang pemimpin membutuhkan kepercayaan diri bahwa suatu keputusan awal dapat 

membuat suatu kemajuan terjadi lebih cepat, walaupun keputusan tersebut mungkin salah dan 

harus diubah kemudian.  

Keputusan awal dari seorang pemimpin dibutuhkan karena sebenarnya akan sangat sulit 

menemukan keputusan terbaik secara absolut pada saat suatu awal permasalahan perlu 

diatasi. Dapat saja suatu keputusan awal bukan benar-benar (dan memang tidak harus) 

menjadi keputusan yang terbaik. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah keberanian dan 

kepercayaan diri untuk mengambil keputusan awal tersebut dan - seiring dengan lebih 

banyaknya informasi dan perkembangan lebih lanjut sampai pada titik dapat dievaluasi secara 

penuh – berani untuk mengambil keputusan berbeda dari keputusan awal tadi, bila memang 

diperlukan dan menjadi suatu pilihan yang lebih baik. 



Seorang pemimpin diharapkan membuat suatu keputusan awal walaupun informasi atau hasil 

evaluasi belum sempurna, dan dia harus percaya terhadap keputusan tersebut sehingga dapat 

memimpin yang lainnya mengarah pada jalur itu juga. Walaupun yang lain mungkin saja 

masih memiliki keraguan sendiri tentang keputusan awal tadi dan ingin menggunakan waktu 

lebih banyak lagi untuk analisis dan evaluasi, seorang pemimpin harus menunjukkan 

kepercayaan diri mereka dengan cara yang jelas - untuk meyakinkan orang-orang yang masih 

dalam keragu-raguan tentang keputusan tadi - bahwa suatu keputusan awal perlu dan harus 

diambil dan dimulai sekarang. Ini adalah jenis dari kepercayaan diri yang dibutuhkan dari 

seorang pemimpin. 

Kepercayaan diri memiliki juga kekurangan dan oleh karena itu harus ditunjukkan secara 

berhati-hati. Seorang pemimpin jangan sampai berkelebihan dalam menunjukkan 

kepercayaan diri mereka sehingga menjadi arogan dan tidak pernah merasa dan/atau 

mengakui bila memang ada kegagalan. Bagi seorang pemimpin, mereka harus percaya diri 

akan kemampuan mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan dan untuk membuat 

perubahan terjadi serta memimpin para pengikutnya ke arah perubahan yang diyakini. Akan 

tetapi, seorang pemimpin juga akan cepat menyadari bila ada suatu kegagalan  dan belajar 

dari kegagalan tersebut. Kegagalan adalah cara belajar yang cepat dan oleh karena itu 

pemimpin harus berubah secara cepat bila suatu keputusan salah, dan terbuka akan hal itu 

serta mengakui kesalahan dan membuatnya bergerak lagi dan kembali percaya diri bahwa dia 

akan mampu menggunakan kesalahan tadi secepatnya untuk maju ke depan dan ke arah yang 

lebih baik dan bahkan akan tetap memperoleh hasil yang diinginkan.  

Kepercayaan diri yang besar dan 

kemampuan untuk berubah secara cepat 

adalah hal yang akan membuat seorang 

pemimpin mampu menghadapi dan 

mengambil risiko secara sadar dan 

sukarela sehingga dapat membawa 

organisasi dan orang-orang yang 

dipimpinnya mencapai tujuan-tujuan 

yang lebih besar dari waktu ke waktu dan 

memberikan nilai yang lebih besar lagi 

baik kepada organisasi, para 

pengikutnya, dan masyarakat secara luas. 

 

 

 

"Sooner or later, those who 
win are those who think they 
can.“
(Cepat atau lambat, orang yang meraih 

kemenangan adalah orang yang berpikir 
dan yakin bahwa mereka mampu menang)
— Richard Bach


