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Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi 

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, peran kepemimpinan sangat 

penting karena dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan kesuksesannya. Perkembangan 

tantangan yang dihadapi organisasi telah juga memberikan ruang bagi perkembangannya 

berbagai teori kepemimpinan. Telah banyak dikenal beragam teori kepemimpinan, mulai 

dari kepemimpinan tradisional, kepemimpinan kontingensi, kepemimpinan transaksional, 

kepemimpinan transformasional dan juga kepemimpinan melayani (servant leadership).  

 

Servant Leadership in Action: How You Can Achieve Great Relationships and Results yang 

ditulis oleh Ken Blanchard dan Rene Broadwell ini membahas tentang konsep 

kepemimpinan pelayan atau servant leadership yang menekankan pentingnya 

mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri sebagai sebuah 

filosofi dalam memimpin. Seorang pemimpin yang menggunakan pendekatan servant 

leadership menganggap dirinya sebagai seorang pelayan bagi anggota tim dan organisasi. Ia 

berusaha untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan anggota tim, dan memastikan 

bahwa mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam pendekatan ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator dan motivator, 

bukan hanya sebagai pihak yang memberi perintah dan mengawasi. 
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Salah satu prinsip penting dalam servant leadership adalah kesadaran diri. Seorang 

pemimpin yang efektif harus memahami dirinya sendiri, termasuk kelebihan dan kelemahan 

yang dimilikinya. Dengan kesadaran diri yang baik, seorang pemimpin dapat 

mengembangkan kepercayaan diri yang sehat, dan memahami bagaimana caranya untuk 

memberi pengaruh pada orang lain. Selain itu, servant leadership juga menekankan 

pentingnya memperhatikan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh anggota tim, serta 

menumbuhkan budaya inklusif yang memungkinkan semua anggota tim untuk berkembang. 

Dalam pendekatan ini, setiap anggota tim dihargai dan diakui. 

 

Konsep servant leadership juga mendorong pemimpin untuk memperhatikan dampak 

organisasi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam pendekatan ini, pemimpin tidak 

hanya bertanggung jawab pada anggota tim dan organisasi, tetapi juga pada tanggung 

jawab sosial organisasi. Hal ini dapat mendorong tanggung jawab sosial dari organisasi dan 

anggota tim, dan memastikan bahwa organisasi bertindak secara etis dan bertanggung 

jawab dalam memberikan dampak bagi masyarakat. 

 

Servant leadership memiliki banyak manfaat untuk organisasi dan masyarakat secara umum. 

Dengan pendekatan ini, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

inklusif, yang mendorong motivasi dan produktivitas anggota tim. Servant leadership juga 

dapat membantu memperkuat hubungan antara pemimpin dan anggota tim, memperkuat 

budaya organisasi yang inklusif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong 

tanggung jawab sosial organisasi. 

 

Buku ini terdiri dari 42 (empat puluh dua) esai dari berbagai kontributor yang mumpuni di 

bidangnya, yang memberikan wawasan dan pengalaman mereka mengenai konsep 

kepemimpinan pelayan. Para penulis berbagi kisah-kisah inspiratif dan praktik terbaik 

tentang bagaimana kepemimpinan pelayan dapat menciptakan hubungan yang kuat dan 

produktif, memotivasi tim, dan mencapai hasil yang luar biasa.  Essay pertama ditulis oleh 

Ken Blanchard yang menguraikan apa sejatinya konsep dari Servant Leadership. Uraian 

dilanjutkan oleh Larry C. Spears yang difokuskan pada karaktersitik pemimpin pelayan. 

Pembahasan selanjutnya menjadi makin menarik dimana dibahas secara beruturan dan 

lebih mendalam bukan hanya tentang “apa” itu servant leadership, namun juga bagaimana 

praktek-praktek servant leadership dilakukan serta dampak yang didapatkan oleh organisasi 

dari praktek tersebut. 

 

http://www.juliwi.com/
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Secara keseluruhan, Servant Leadership in Action: How You Can Achieve Great Relationships 

and Results adalah buku yang bermanfaat bagi para pemimpin dan pengambil keputusan 

yang ingin memahami konsep kepemimpinan pelayan dan menerapkannya dalam praktik 

sehari-hari. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disajikan dengan 

contoh-contoh yang menginspirasi. Oleh karena itu, buku ini layak menjadi bacaan bagi 

siapa saja yang ingin menjadi pemimpin yang lebih baik. 

 

Ken Blanchard, merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam bahasan 

kepemimpinan. Banyak buku yang telah diterbitkan selain dari buku ini. Ken juga adalah 

salah satu pendiri dari The Ken Blanchard Companies yang bergerak di bidang pelatihan dan 

konsultan bisnis. Ken menerima gelas master dari Colgate University, sedangkan gelar 

sarjana dan PhD nya didapatkan dari Cornell University. 

 

Renee Broadwell merupakan editor pada The Ken Blanchard Companies.  Renee memiliki 

pengalaman di Alaska Airlines, Nordstrom, Inc., dan  The Art Institute of California-San 

Diego. 
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