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Bagaimana cara 
mengetahuinya?

Kepemimpinan di depan Anda lebih dari satu kali 
tanpa memberi tahu Anda apa sebenarnya – inilah 
saatnya untuk mengungkapkannya secara terbuka.

 
Ingat - semua yang perlu Anda ketahui tentang 

kepemimpinan bermuara pada salah satu dari dua 
aturan. Segala sesuatu yang lain hanya kebisingan. 
Aturan #1 kepemimpinan memberi tahu kita bahwa 
kepemimpinan bukan tentang Anda! Ini bukan 
tentang instruksi Anda, solusi Anda, ide Anda, ego 
Anda – ini tentang MEREKA!



LEADERSHIP
"Pemimpin terbaik tidak menciptakan lebih banyak pengikut, mereka 

menciptakan lebih banyak pemimpin" => pertama-tama ajarkan 
aturan tim 

• Kepemimpinan autentik bukanlah satu-satunya teori 
kepemimpinan yang berkembang saat ini – tetapi teori inilah 
yang akan membawa kita ke aturan #2. Kepemimpinan autentik 
bukanlah tentang menjadi pemimpin yang dilahirkan atau 
mengembangkan serangkaian karakteristik yang tetap – hanya 
saja kita perlu menjadi autentik, muncul di ujung atas siapa kita 
sebenarnya. Ini bukan tentang mencoba menjadi orang lain, dan 
lebih banyak tentang menjadi diri sendiri, dengan cemerlang.

• Siapa pun dari kita bisa menjadi pemimpin, tetapi itu dimulai 
dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa kita, apa 
yang kita perjuangkan, apa kekuatan dan kelemahan kita, dan 
berperilaku transparan yang menyatukan semua hal ini.



5 TINGKAT KEPEMIMPINAN 

Level 1 adalah ketika orang 
mengikuti karena mereka 
harus. Level 1 di pabrik biskuit 
berarti antrean di mesin jam 5 
menit sebelum akhir shift, 
masing-masing berganti dan 
bersiap untuk memasukkan 
kartu melalui pembaca begitu 
mereka bisa pergi. 

Pada level 2, Mereka 
mengikuti anda karena 
HUBUNGAN yang anda 
miliki dengan mereka. 

• Pada level 3 mereka 
mengikuti Anda karena apa 
yang telah Anda lakukan 
untuk ORGANISASI

• Pada level 4 mereka 
mengikuti Anda karena apa 
yang telah Anda lakukan 
untuk MEREKA sebagai 
individu

• Pada level 5 mereka 
mengikuti Anda karena 
SIAPA ANDA DAN APA YANG 
ANDA representasikan



• Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia

Dan itulah tantangan terbesar pemimpin. Ketika chip turun dan 
semuanya tampak turun, kami ingin semua orang lain 
berubah. Kami merasa hanya kami yang peduli. Satu-satunya 
yang benar-benar mengerti situasinya. Sejauh yang kami 
ketahui, kami adalah yang terakhir yang perlu berubah – 
mereka adalah orang-orang yang perlu berubah!
Setiap tingkat mewakili tingkat komitmen yang lebih dalam dari 
yang sebelumnya. Bergeser dari satu level ke level berikutnya 
adalah tentang pilihan – tetapi bukan pilihan Anda, mereka. 
Jika kita memiliki seorang bos, kita harus bekerja untuk 
mereka karena mereka adalah bosnya – itulah kepemimpinan 
sebagai posisi – kepemimpinan level 1. Tetapi ketika kita 
MEMILIH untuk mengikuti seseorang karena apa yang mereka 
LAKUKAN dan SIAPA mereka maka langit adalah batasnya!



Nelson Mandela menerapkan aturan # 2 ketika 
dia berkata “Sampai saya mengubah diri saya 
sendiri, saya tidak dapat mengubah orang lain."
Tapi jangan berpikir ini adalah sesuatu yang 
baru. Kembali ke dunia kuno:
Lao Tzu berkata, “Menguasai orang lain adalah 
kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah 
kekuatan sejati.”
Cicero berkata, “Musuh ada di dalam gerbang; 
dengan kemewahan kita sendiri, kebodohan kita 
SENDIRI, kriminalitas kita sendiri yang harus 
kita lawan.”



Sumber: Youtube
TEDx Talks 

”Great leadership comes 
down to only two rules”
● Great leadership comes down to only 

two rules (Peter Anderton)
● https://youtu.be/oDsMlmfLjd4

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.


