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Kepemimpinan?
Kepemimpinan merupakan kemampuan dalam 
memimpin suatu hal. Kepemimpinan sering diartikan 
hubungan satu arah, dimana pimpinan yang memberi 
tanggung jawab. Namun, hal tersebut tidak efektif 
karena hubungan antara pemimpin dan anggota 
haruslah dua arah. Pikiran, emosi, dan informasi 
mengalir dari satu ke yang lain. 



Memandu Tim agar 
Sukses

• Selalu hormat dan setia. Seorang pemimpin ke 
atas yang efektif berpikir kritis dan dengan 
hormat memberi  tahu pemimpin ketika tidak 
setuju.

• Memberi waktu untuk merenungkan dan 
memikirkan. Jika setuju maka menghormati 
dengan tidak menyombongkan diri, sedangkan 
jika tidak maka mengikuti keputusan dan 
percaya.



• Memahami vektor pemimpinnya. Dengan 
mengetahui arah dan tujuan pemimpin maka akan 
lebih mudah dalam membuat keputusan bersama.

• Menjaga kejujuran dan integritas yang tinggi. 
Kepercayaan sangat penting dalam setiap hubungan.

• Tidak manipulasi, melakukan pemaksaan atau 
mementingkan diri sendiri. 



• Tidak pernah mengejutkan pimpinan. Yang 
dimaksud yaitu tidak mengejutkan dengan masalah, 
baik itu buruk maupun tidak.

• Kejutan yang datang dalam hal baik dan buruk. 

• Selalu bertindak dari posisi pelayanan. Melayani 
atasan serta tim untuk memastikan kesuksesan. 
Dengan ini maka kesuksesan juga akan datang.



Melayani Orang Lain, Menghasilkan 
Kesuksesan, dan Menjadi Pengikut Terbaik

• Kepemimpinan ke atas adalah tentang mengembangkan 
disiplin dan menguasai kemampuan untuk 
menyampaikan barang di bawah arahan. 

• Seorang pengikut yang baik merangkul tanggung jawab, 
bekerja untuk menjaga kepercayaan di semua tingkatan, 
dan tidak pernah melupakan keyakinan mereka yang 
sebenarnya. 

• Jika memahami dasar-dasar ini dan mempraktikkannya 
maka akan unggul sebagai anggota tim atau organisasi 
mana pun serta dapat menempatkan diri pada jalur 
untuk menjadi pemimpin yang sangat efektif.



“Great Leaders find Ways to 
Connect with Their People 
and Help Then Fulfill Their 

Potential” –Steven J. Stowell



● What Is Upward Leadership and Why You Need 
to Be Effective Doing It (Christian Knutson)

● https://generalleadership.com/upward-leade
rship-need-effective/

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.
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