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Keterangan: 

1. Pimpinan 

Toko Harapan Diesel dipimpin oleh pemiliknya langsung, 

sehingga pemimpin sama dengan pemilik yang memegang semua otoritas 

usaha tersebut. 

2. Kepala Gudang dan Servis 

Kepala Gudang dan Servis adalaha orang yang mengatur bagian 

barang dan servis mesin, karena selain menawarkan penjualan genset, 

Toko Harapan Diesel juga melayani servis genset. Sehingga dibutuhkan 

tenaga ahli. 

3. Kepala Marketing atau Pemasaran 

Kepala Marketing atau Pemasaran adalah orang yang mengatur 

pemasaran produk yang di jual.  

4. Kepala Keuangan 

Kepala keuangan bertugas mendata transaksi keluar masuknya 

pendapatan, pengeluaran, barang masuk dan barang keluar toko. 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Live the vision 

Menurut Susanto (2008:15), visi adalah sebuah gambaran 

mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki 

organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. 

Sebuah visi berisi pernyataan yang singkat dan jelas mengenai 

tujuan  organisasi dan bagaimana mencapainya pada suatu titik 

waktu di masa depan. Visi tidak menerangkan secara spesifik 

mengenai cara-cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita 

tersebut. Live the vision berarti seorang Leadpreneur harus 

memiliki sebuah visi dan visi tersebut harus mampu disampaikan 

secara jelas untuk kemudian “dibagi” bersama dengan para 

karyawannya sehingga menjadi kekuatan pendorong agar 

perusahaan bisa terus berkembang dan maju.  

Dari hasil wawancara dengan pemilik Toko Harapan Diesel 

yang juga dilampirkan pada halaman 27-28, diketahui bahwa 

pemilik belum menetapkan visi secara eksplisit, yang artinya visi 

yang pemilik miliki belum di publikasikan dan di sampaikan 

secara langsung kepada para karyawan. Hal ini dilakukan dengan 

alasan visi tersebut adalah mimpi dan angan-angan pribadi pemilik 

terhadap Harapan Diesel. Menurut pemilik, visi adalah mimpi ke 

depan yang ingin dicapai di kemudian hari, dan tidak harus mimpi 
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tersebut disampaikan kepada karyawannya. Visinya yaitu 

menjadikan Harapan Diesel pemimpin usaha genset di Jawa 

Tengah. Memuaskan pelanggan dan memperluas jaringan usaha 

dengan membuka cabang baru khususnya di daerah Jawa Tengah 

adalah tujuan dari dari pemilik terhadap Harapan Diesel. Tujuan 

adalah langkah yang lebih konkret dari visi dan misi usaha. 

Untuk mewujudkan tujuan perusahaan, berbagai cara telah 

dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi pelanggan, informasi yang lengkap dan memberikan 

pelayanan servis tepat waktu kepada setiap pelanggan serta bagian 

keuangan menetapkan diskon bagi para pelanggan. Untuk 

perluasan cabang di daerah Jawa Tengah, berbagai cara telah 

dilakukan antara lain promosi melalui surat kabar, brosur, poster, 

radio dan melakukan pameran di mall-mall besar kota Semarang.  

Sebagai crosscek, peneliti juga melakukan wawancara kepada 

3 orang karyawan, dan hasilnya adalah mereka belum pernah 

dijelaskan tentang visi pemilik terhadap Harapan Diesel, namun 

para karyawan dapat menangkap dengan baik tujuan yang secara 

implisit disampaikan oleh pemilik, yaitu memperluas cabang usaha 

dan memuaskan pelanggan. Tujuan  tersebut disambut dan 

dijalankan dengan baik oleh para karyawan.  
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Demi memberikan pelayanan yang terbaik, setiap karyawan  

dituntut untuk bekerja secara teliti, memberikan pelayanan servis 

dan pengiriman barang tepat waktu, memberikan  informasi yang 

lengkap tentang produk, mengatur pemasukan dengan pengeluaran 

dengan baik, sehingga dapat memberikan diskon-diskon khusus 

bagi pelanggan. Seperti halnya usaha lainnya, Harapan Diesel juga 

melakukan promosi yang cukup ketat melalui media cetak dan 

media elektronik. 
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Berdasarkan dari hasil wawancara dan crosscek tersebut di 

atas, pemilik belum memahami pentingnya sebuah visi jika 

dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Pemilik belum dapat 

menyampaikan visi usahanya, tetapi pemilik sudah menyampaikan 

tujuan usahanya kepada karyawannya. Memuaskan pelanggan dan 

memperluas jaringan usaha bukanlah sebuah visi melainkan 

tujuan, karena visi tidak menerangkan secara spesifik mengenai 

cara-cara yang digunakan untuk mencapai mimpi/ cita-cita 

tersebut. 

Sebuah visi diumpamakan seperti seorang pengendara 

sepeda yang ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke kota A. 

Sebelum melakukan perjalanan tersebut, kita bisa melihat sepeda 

tersebut adalah sebuah sistem kerja yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Tiap-tiap bagian memiliki fungsi yang 

berbeda-beda yang dipadukan sehingga dapat berfungsi 

sebagaimana sepeda berfungsi untuk satu tujuan yaitu menuju ke 

kota A yang pengemudi ingin kunjungi.  Bagian dari sepeda itulah 

karyawan dengan bagian yang berbeda namun satu tujuan. 

Pengemudi adalah pemimpin yang harus mengarahkan, menjaga 

keseimbangan dan terus mengatur jalannya sepeda tersebut hingga 

sampai di tujuan akhir. Sedangkan misi adalah cara-cara 
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bagaimana mewujudkan mimpi/ cita-cita menjadi sebuah 

kenyataan (Susanto:2008). Sebagai contoh misi adalah saat sepeda 

itu akan menuju ke kota A, sepeda tersebut harus mencapai kota B, 

C, D dan E.   

Seseorang yang memiliki karakteristik seorang 

Leadpreneur, yang pertama haruslah seorang yang memiliki visi, 

dan visi tersebut dapat diterima dengan baik oleh karyawan, 

dipercaya, serta diikuti oleh seluruh karyawannya. Pemilik adalah 

pemimpin yang sebenarnya mampu menyampaikan dengan baik 

apa yang menjadi visinya kepada seluruh karyawannya. Namun 

karena visi Beliau bukanlah visi eksplisit yang dibagikan kepada 

para karyawan, sehingga visi tersebut belum dapat diikuti oleh 

karyawannya dengan baik. Dalam hal ini, pemilik belum dapat 

berjalan dalam visinya secara maksimal. 
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4.2.2. Encourage 

Leadpreneur haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk 

memberikan inspirasi atau dorongan (Encourage) kepada orang-

orang di sekelilingnya dengan harapan, keberanian, serta 

keyakinan. Sebuah motivasi/ dorongan sangat dibutuhkan dalam 

bekerja, dan seorang pemimpin harus mampu memotivasi 

karyawannya (Susanto:2009).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, pemilik adalah 

pemimpin yang memberikan motivasi kepada karyawannya 

melalui kata-kata yang membangun dan membangkitkan semangat 

kerja setiap hari. Contohnya, jika pemilik bertemu dengan 

karyawan dari bagian pemasaran, pemilik akan bertanya mengenai 

pekerjaan yang sudah di kerjakan, dan selalu memberikan 

semangat dan tips-tips dalam memasarkan produk gensetnya 

dengan kata-kata yang dapat memicu karyawan untuk mengerjakan 

setiap pekerjaan dengan lebih baik dan lebih bersemangat. 

Motivasi yang diberikan berupa dorongan yang dapat 

membangkitkan bawahan bertindak sesuai dengan tujuan usaha 

Harapan Diesel. 
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Jika pemilik mendapati karyawan yang mulai tidak fokus 

dalam bekerja, pemilik akan memanggil karyawan yang 

bersangkutan secara empat mata untuk menanyakan masalah yang 

sedang dia hadapi, baik masalah di dalam pekerjaan maupun 

masalah di luar pekerjaan. Pemilik akan memberikan solusi dan 

nasehat yang dapat membantu karyawan mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh karyawan. 

Menurut pemilik, sebuah dorongan sangatlah penting bagi para 

karyawan. Dorongan sangat dibutuhkan karyawan supaya kinerja 

mereka tetap baik. Dorongan yang diberikan tidak hanya berupa 

kata-kata yang membangun saja, namun bisa dalam bentuk sebuah 

kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik  kepada 

karyawannya adalah bagi karyawan yang bekerja di gudang dan 

servis diberikan mobil atau motor dinas dan bisa di bawa pulang 

ke rumah mereka masing-masing. Selain itu, bagi karyawan toko 

akan diberikan kepercayaan untuk penjualan genset dalam ukuran 

yang besar dan harga yang bernilai sampai ratusan juta, dengan 

memberikan list harga yang telah tetapkan sebelumnya oleh 

pemilik. 

Dari hasil crosscek dengan karyawan dapat disimpulkan bahwa 

pemilik adalah pemimpin yang  ramah kepada semua 

karyawannya, selalu memberikan semangat baik dalam menv\capai 
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target usaha maupun semangat jika didapati karyawan yang mulai 

terlihat lelah, dan memberikan tips-tips kepada karyawannya di 

berbagai bidang kerja mereka. Selain itu, seringkali hanya dengan 

melihat semangat kerja pemilik yang tidak  mengeluh dan pantang 

menyerah banyak karyawan yang ikut termotivasi dengan 

sendirinya. 

Menurut para karyawan, dorongan dari pemimpin sangat 

penting terutama disaat karyawan mengalami putus asa dalam 

pekerjaan, jenuh, atau saat mereka menghadapi masalah di luar 

pekerjaan. Di mata karyawannya, pemilik adalah sosok pemimpin 

yang perhatian tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan 

pekerjaan, namun mereka terkadang di beri nasehat dan nilai-nilai 

jika karyawan mengalami masalah di luar pekerjaan. Jika ada 

masalah dalam pekerjaan, pemilik biasa ikut turun tangan dan 

membantu.  

Menurut karyawannya, pemilik adalah pemimpin yang  

memberikan kepercayaan kepada mereka. Pemilik mempercayakan 

motor dan mobil dinas, memberikan hak untuk menjual genset-

genset yang bernilai hingga ratusan juta. 
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Dari seluruh hasil wawancara dan crosscek, peneliti 

menyimpulkan bahwa pemilik memiliki kemampuan untuk 

memberikan semangat dan kata-kata yang dapat memotivasi 

karyawannya, ramah, mampu memperhatikan kepentingan 

karyawan dan memberikan kepercayaan kepada karyawannya. 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik 

termasuk seorang yang memiliki karakteristik kedua dari seorang 

Leadpreneur, yaitu Encourage yang merupakan kemampuan 

seorang pemimpin untuk memberikan dorongan bagi karyawannya 

untuk dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan maksimal, 

serta bagaimana seorang pemimpin mampu mengembalikan 

kepercayaan diri karyawannya dalam menyelesaikan suatu 

tantangan baru atau kesulitan dalam pekerjaan. 
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4.2.3. Arrange 

Menurut Susanto (2009), pengaturan (Arrange) dan 

perencanaan dalam bentuk penjabaran program dan aktivitas harus 

dimiliki oleh seorang Leadpreneur. Selain itu juga harus memiliki 

kemampuan untuk merancang, merencanakan, mengorganisasikan, 

dan mengimplementasikan proyek-proyek serta tugas-tugas dalam 

kerangka waktu tertentu.  

Menurut wawancara dengan pemilik, perencanaan yang 

dimiliki oleh pemilik adalah perencanaan harian yang Beliau buat 

setiap hari dengan briefing singkat selama 15-20 menit di pagi hari 

sebelum memulai pekerjaan. Dalam briefing tersebut biasanya 

pemilik akan membahas rencana, strategi dalam memasarkan 

produk, servis genset dan juga dalam mengatur keuangan selama 

satu hari tersebut. Evaluasi hasil kerja dilakukan sebelum 

karyawan pulang kerja, dengan membahas apa saja yang 

dikerjakan selama satu hari, kendala yang dihadapi pada hari 

tersebut, dan masukan-masukan yang berupa tips-tips dan solusi.  

Dari wawancara dengan karyawan, diperoleh hasil bahwa 

perencanaan yang dibuat oleh pemilik biasanya disampaikan saat 

pagi hari dan saat evaluasi, karena setiap hari semua karyawan 

mendapatkan briefing sekitar 10-15 menit sebelum bekerja dan 
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evaluasi sebelum pulang kerja. Biasanya yang dibahas dalam 

briefing maupun evaluasi adalah strategi baik dalam pemasaran 

maupun di bagian servis, misalnya perusahaan mana yang harus 

didahulukan untuk diselesaikan servisnya, alat dan kelengkapan 

apa yang diperlukan untuk servis, membahas tentang target-target 

yang akan ditindaklanjuti dan perusahaan yang akan di lobby,  

rencana barang masuk atau keluar sepanjang hari tersebut dan 

kendala-kendala yang di hadapi oleh karyawan.  

Namun tidak setiap hari semua karyawan mengikuti evaluasi  

sebelum pulang kerja, misalnya saja untuk karyawan pemasaran 

yang di tugaskan di luar lapangan biasanya mereka tidak 

mengikuti evaluasi, karena waktu mereka di luar tidak menentu, 

dan pemilik akan mengarahkan mereka untuk langsung pulang 

atau jika ada kasus khusus mereka diarahkan untuk langsung ke 

rumah pemilik. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4.2.4. Direction  

Menurut Hasibuan (2000:33), uraian pekerjaan yang kurang 

jelas akan mengakibatkan seorang pejabat dari pekerjaan tersebut 

kurang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, oleh sebab 

itulah perlu adanya sebuah pengarahan dari seorang pemimpin. 

Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan pengarahan 

kepada karyawannya. Pengarahan ditujukan supaya setiap 

karyawan tetap fokus dan tidak melenceng dari jalur yang benar 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan (Susanto:2009). 

Biasanya yang menyimpang jika dalam sebuah proyek terjadi 

tumpang tindih pekerjaan, sehingga karyawan tidak fokus dengan 

pekerjaanya. Menurut wawancara yang di peroleh dari pemilik 

Toko Harapan Diesel, dari perencanaan harian yang sudah ada 

itulah pemilik mengarahkan karyawannya selama satu hari tersebut 

apa saja yang harus di lakukan, dengan melakukan pertemuan-

pertemuan. Pengarahan yang diberikan setiap hari atau saat adanya 

tumpang tindih pekerjaan yang hanya terjadi di bagian keuangan, 

karena biasanya keuangan akan merangkap sebagai karyawan 

pemasaran jika karyawan pemasaran tidak ada di toko atau sedang 

mendapat tugas di luar toko. 

Hal lain adalah saat toko dalam keadaan yang ramai sangat 

dibutuhkan pengarahan dari seorang pemimpin untuk 
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mengarahkan job desk karyawan agar pelayanan yang diberikan 

tetap maksimal. Pengarahan yang diberikan oleh pemilik saat 

kondisi toko ramai adalah dengan cara pembagian tugas agar 

semua konsumen mendapatkan pelayanan. Tidak jarang jika 

kondisi toko tak terkendali pemilik dan bagian keuangan ikut 

melayani konsumen. Selain itu juga pemilik memberikan arahan 

untuk karyawan pemasarannya mengenai perusahaan mana yang 

akan di-lobby dan ditindaklanjuti semua di bawah arahan pemilik. 

Bagian yang paling sulit diarahkan adalah jika permintaan 

servis tinggi, karena 1 hari biasanya melayani 3 (tiga) perusahaan 

yang menservis genset mereka, namun jika sampai lebih dari 5 

(lima) perusahaan maka pemilik akan memberikan arahan pada 

saat evaluasi yang di lakukan tiap harinya dengan 

mendiskusikannya bersama semua karyawan servisnya dilihat dari 

tingkat kesukaran servis dan perusahaan mana yang paling 

mendesak.   

Dari hasil wawancara dengan karyawan disimpulkan bahwa 

mereka memiliki bagian yang harus dikerjakan masing-masing. 

Untuk karyawan servis, tugas mereka adalah memperbaiki genset 

yang rusak, membeli perlengkapan servis  dan pengiriman. Dan 

untuk karyawan di bagian marketing atau pemasaran tugas mereka 

adalah memasarkan dan menjual produk, mencari pelanggan, 
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memberikan informasi tentang produk, mentindaklanjuti 

konsumen, jadi tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan karena 

semua sudah di arahkan oleh pemilik dengan baik sejak awal 

pertama kali mereka bekerja. Tumpang tindih terjadi pada bagian 

keuangan, dimana jika toko ramai oleh konsumen, bagian 

keuangan juga di tuntut untuk mampu memberikan informasi 

seputar produk dan melayani konsumen dengan baik. 

Menurut karyawannya, jika dalam kondisi toko yang ramai, 

banyak konsumen yang ingin melakukan transaksi, atau mungkin 

hanya sekedar bertanya-tanya tentang produk dan saat permintaan 

servis tinggi (genset yang di servis lebih banyak, tidak seperti 

biasanya), pemilik biasanya akan lebih sering memberikan 

pengarahan tetap memberikan  pelayanan yang maksimal. 

Pengarahan yang diberikan pemilik kepada bagian servis adalah 

dengan membagi tugas dan menetapkan skala prioritas, yang 

mendesak yang diselesaikan terlebih dahulu. Biasanya pemilik 

akan mengarahkan mana yang harus di selesaikan dengan cepat, 

dan harus di kirim terlebih dahulu. Pengarahan yang di berikan 

kepada bagian pemasaran saat toko ramai, antara lain dengan 

membagi pelanggan, agar semua pelanggan terlayani dengan baik. 
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Dari hasil wawancara dan crosscek di ketahui bahwa 

pengarahan job desk pekerjaan disampaikan sejak pertama kali 

karyawan bekerja dengan membagi jobdesk kepada setiap 

karyawan. Setiap bagian dalam Toko Harapan Diesel seharusnya 

memiliki tugas masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang 

tindih pekerjaan. Namun pada prakteknya, dalam kondisi terdesak 

seperti saat kondisi toko ramai, ada bagian-bagian tertentu di toko 

yang di haruskan melakukan pekerjaan bagian lain, misalnya 

bagian keuangan harus merangkap sebagai bagian pemasaran 

karena dibutuhkan tenaga lebih pada bagian pemasaran untuk 

menjelaskan tentang spesifikasi dan keunggulan genset Harapan 

Diesel. 

Seseorang dikatakan memiliki karakteristik seorang 

Leadpreneur jika memiliki kemampuan yang terakhir yaitu 

kemampuan untuk memberikan pengarahan kepada karyawannya. 

Bapak Bambang adalah pemimpin yang mampu mengarahkan 

karyawannya tetap berada dalam visinya, yaitu memberikan 

pelayanan sebaik mungkin untuk memuaskan para pelanggan, 

walaupun harus terjadi tumpang tindih pekerjaan bagi karyawan 

bagian keuangan. 
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Secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa pemilik belum 

memiliki karakteristik kepemimpinan seorang Leadpreneur, 

dimana seorang pemimpin yang memiliki karateristik seorang 

Leadpreneur adalah pemimpin yang memiliki keempat aspek yang 

terkadung dalam LEAD, yaitu Live the vision, Encourage, 

Arrange, dan Direction. Pemilik memiliki visi yang besar bagi 

Harapan Diesel, namun visinya tidak dikomunikasikan kepada 

karyawan, sedangkan seorang Leadpreneur harus dapat 

membagikan visinya kepada seluruh karyawan sehingga karyawan 

memiliki arahan yang jelas. Live the vision adalah dasar yang 

utama yang harus dimiliki dalam karakteristik Leadpreneur, 

walaupun ketiga kualitas yang lain dimiliki dengan baik oleh 

pemilik, namun hasilnya adalah tetap pemilik belum memiliki 

karakteristik kepemimpinan seorang Leadpreneur. 
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