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Bahasan tentang kepemimpinan adalah hal yang selalu menjadi menarik, apalagi
terutama jika dikaitkan dengan kepemimpinan di sektor publik yang dalam buku ini
diartikan sebagai kepemimpinan di masyarakat, baik itu di kepemerintahan maupun
di lembaga-lembaga non profit. Sebagaimana diketahui, bahwa kepemimpinan di
sektor publik ini tentunya akan sangat memberikan pengaruh pada maju dan
mundurnya kesejahteraan suatu masyarakat, apakah itu di tingkat lingkungan,
tingkat kota, tingkat provinsi bahkan tingkat negara. Kualitas kepemimpinan sektor
publik ini akan memberikan pengaruh bagi tercapai atau tidaknya kesejahteraan
masyarakat/publik yang lebih luas, terpecahkannya krisis-kirisis di dalam masyarakat
dan masih banyak lagi tentunya. Memimpin sektor publik merupakan tantangan
besar yang seringkali dikaitkan dengan bagaimana menggunakan otoritas, membagi
otoritas, mempengaruhi para pemangku kepentingan, dan mengambil pilihan sulit
untuk menentukan siapa yang menang/diuntungkan dan siapa yang kalah/dirugikan
dari suatu pengambilan kebijakan publik.
Buku ini menguraikan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang kepemimpinan
semacam apakah dan yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh seseorang yang
berkecimpung di sektor publik baik dalam di lembaga-lembaga pemerintah maupun
lembaga-lembaga non profit untuk memastikan bahwa kepemimpinannya
memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu masyarakat/publik. Untuk
membahas hal yang menarik tersebut, bahasan di buku ini dibagi menjadi 4 (empat)
bagian besar. Bagian pertama membahas hal yang sangat mendasar terkait dengan
pertanyaan Apa yang diharapkan dari seorang pemimpin sektor publik? Pada bagian
kedua dibahas mengenai teori-teori tentang kepemimpinan di sektor publik.
Selanjutnya, pada bagian ketiga dibahas tentang keterampilan penting
kepemimpinan yang dibutuhkan terkait dengan kepemimpinan di sektor publik. Buku
ini ditutup dengan pembahasan di bagian ke 4 mengenai pemimpin dan
kepemimpinan sektor publik masa depan. Bahasan dalam buku ini ditulis oleh
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kurang lebih oleh 44 (empat puluh empat) penulis dengan materi-materi yang
berbeda.
Hal yang menarik yang dibahas di buku ini, secara umum, bahwa dalam kondisi
lingkungan yang kompleks dan ambigu ini, menjadi seorang pemimpin dengan
kepemimpinan yang mumpuni adalah pemimpin yang dapat memanfaatkan
kesempatan memimpinnya itu untuk memberikan perbedaan yang berarti dan
bermakna bagi hidup siapapun orang yang mengijinkan mereka untuk memimpin.
Hal ini hanya bisa dilakukan jika pemimpin tersebut memahami dan menjalankan
tugas-tugas kepemimpinannya, yang antara lain adalah menentukan tujuan,
menciptakan nilai bersama (creating shared value), memotivasi, melakukan
pengelolaan dan pelembagaan, membangun jejaring (network) dan tim kerja
(teamwork) yang baik, mengkomunikasikan tujuan, menjadi role model perbaikan,
dan mampu melakukan adaptasi dan perubahan. Kesemuanya ini membutuhkan
keterampilan utama yaitu, keterampilan konseptual, keterampilan human, dan
keterampilan teknis.
Buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun yang butuh untuk memperluas
cakrawala pengetahuan tentang pemimpin dan kepemimpinan di sektor publik,
seperti : para pemimpin dan calon pemimpin di sektor publik, para inspirator/trainer
di bidang kepemimpinan sektor publik serta para dosen dan mahasiswa yang
mendalami disiplin ilmu kepemimpinan.
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