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Ketika kita membahas soal pemimpin, kita tidak berbicara 
mengenai jabatan seperti Direktur, Asisten Manajer atau 
Supervisor.

Tetapi, kita berbicara tentang “leadership vibes” yaitu
“How long they work and how they work”, misalnya:

• Bagaimana peningkatan karirnya?
• Berapa lama mereka bekerja?
• Bagaimana prestasinya?
• Bagaimana dia bekerja?

Lalu, Apa yang harus dimiliki oleh pemimpin?
“Dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin”



Bagaimana menjadi seorang pemimpin?

Leadership 
Vibes

Zaman dahulu 
orang mengatakan 
karyawan terbaik 
bisa dilihat dari 
“how long they 
work”

Namun, dengan 
perkembangan zaman 
menjadi karyawan 
terbaik bukan hanya 
“how long they work” 
tapi, dia juga tahu “How 
they work”



Perbandingan “How long they work” dan “How 
they work

“How long they work”
Jika kerja hanya berpijak pada “How long they work” maka, 

masuk sebagai staf biasa setelah kerja 25 tahun sudah 
pensiun juga masih menjadi staf biasa.

“How long they work”
and

“How they work”
Seharusnya, selama 25 tahun kita mengabdi dan saat kita 
ingin pensiun, kita sudah ada di jajaran manajemen karena, 
peningkatan karir kita itu bukan hanya ditentukan oleh 
“How long they work”, tetapi, juga ditentukan oleh “How 
they work”.



Jika ingin menjadi pemimpin ada 
dua hal dasar yang harus kita 
penuhi :

1. dipercaya, 
dikenal sebagai 
orang yang 
amanah dan 
berhasil 
memperoleh 
trust.

Bagaimana cara memperoleh 
trust? 
Dengan keseharian perbuatan, 
kedekatan dan keakraban kita 
pada sesama



2. Respect
Berhasil memperoleh 
respect (rasa hormat, 
rasa kagum dan rasa 
yang memang pantas di 
dahulukan selangkah dan 
ditinggikan seranting)

Trust and respect muncul dari keseharian perbuatan kita 
yang ditentukan oleh apa yang dipikirkan dan apa yang kita 
rasakan.
Berpikirlah yang positif, bermanfaat dan konstruktif.



Rasakanlah dengan perasaan yang tulus, Seakan-akan kakiku disepatu 
dia, bagaikan dia dan aku, aku dan dia.
Jika anda memikirkannya dengan positif dan teman-teman anda bisa 
merasakannya. 

Maka, Percayalah!

Anda kebawah berakar kuat, keatas berpucuk lebat, ditengah 
tidak akan dikerek kumbang. Anda berhasil menjadi pemimpin, 
itulah yang membuat anda diangkat, dipercaya dan diamanahi 
peran ataupun jabatan.



“Setetes jadikanlah laut, 
sekepal jadikan gunung alam 
terkembang jadi guru”

Pemimpin ditentukan oleh :

How long you work and how you work



Dua Hal Penting yang Harus Dimiliki 
Seorang Pemimpin / LEADERSHIP VIBES 
(Sjaiful H Naumin)
https://youtu.be/HvjUTRhHJNE

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:

https://youtu.be/HvjUTRhHJNE

