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Motivasi Utama
Dinamika kelompok dan kepemimpinan merupakan isu yang terus berkembang di Indonesia. Hal ini
merupakan konsekuensi logis dari sifat alamiah kita yang terbentuk dari beragam kelompok seperti suku
bangsa, dialek dan keyakinan. Hingga dalam perkembangannya muncul beragam organisasi lain baik
konteks politik, profesional, hingga kemasyarakatan. Seperti tertuang dalam motto Bhineka Tunggal Ika,
para pendiri bangsa ini telah mendorong kita untuk mengembangkan dan mengoptimalkan
keberagaman sebagai kekuatan untuk terus tumbuh dan maju. Pada kenyataannya, keberagaman ini
juga memiliki potensi konflik yang bisa menjauhkan masyarakat dari cita-cita bersama. Konflik tidak
selalu menjadi pemecah karena suatu kelompok kecil hingga besar memerlukan konflik agar tidak
terjebak dalam eksklusivitas dan arogansi atas kelompok lain karena kita hidup dengan kelompok lain,
dengan negara lain. Pada titik ini, kita tidak bisa mengabaikan peran pemimpin yang juga erat dengan
kekuasaan. Negara Indonesia terbentuk dengan pemimpin dan terus melahirkan atau mencetak
pemimpin-pemimpin lain.
Pembahasan kelompok dan kepemimpinan dalam konteks sosial yang beredar di Indonesia masih sangat
jarang, terutama dari sudut pandang psikologi. Pembelajaran di kelas-kelas pun lebih menggunakan
buku-buku luar Indonesia. Penggunaan buku asing (berbahasa Inggris) bukan hal yang buruk, namun kita
memerlukan buku yang tidak hanya berbahasa Indonesia, tetapi lebih tepatnya buku yang ditulis oleh
pemikir Indonesia sehingga bisa menyajikan analisis yang lebih kaya terhadap dinamika kelompok dan
kepemimpinan di Indonesia. Ada banyak artikel di media massa dan penelitian mahasiswa yang telah
menyoroti isu ini, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengkristalisasikan dalam satu buku khusus.
Kami bekerjarsama dengan Konsorsium Psikologi Ilmia Nusantara (KPIN) mengundang rekan-rekan
pengajar dan peneliti psikologi Indonesia untuk turut mewujudkan impian ini sebagai karya dan
kebanggan bersama!

Deskripsi Buku
Psikologi sosial merupakan cabang psikologi yang menekankan interaksi antar manusia, baik antar
pribadi, antar kelompok dan manusia dengan lingkungan sekitar. Buku ini menyajikan teori dan
aplikasinya dalam realitas sosial mengacu pada konteks Indonesia disertai contoh-contoh global atau di
luar Indonesia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian besar yakni: (1) Pembentukan dan Perkembangan
Kelompok (2) Kekuasaan dan Kepemimpinan, serta (3) Kami dan Mereka: Interaksi antar dan di dalam
kelompok.

Target Pembaca
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa yang bersifat pengayaan dalam pembelajaran psikologi sosial dan
pihak lain yang bergerak dan memiliki perhatian terhadap kehidupan berkelompok dan antar kelompok
di Indonesia. Pihak tersebut di antaranya lembaga swadaya masyarakat dan institusi sosial lainnya.
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