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Apa Yang Harus Dilakukan sosok 
Pemimpin ?
Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah 
tantangan besar. Ia harus mampu membuka mata 
dan telinga dengan baik untuk bisa menjalin 
hubungan yang kuat dengan seluruh anggota 
organisasinya. Salah satu caranya, yakni dengan 
membangun komunikasi yang transparan dan efektif 
secara dua arah.



Jika dalam sudut pandang militer, mereka 
selalu melatih orang lain untuk melakukan 
pekerjaan mereka.
Orang-orang militer sering berganti pekerjaan 
mereka dipromosikan dan mereka pindah jadi 
ada juga kebutuhan untuk redundansi jika ada 
korban.
Dalam bisnis, orang mungkin enggan untuk 
melatih orang lain untuk melakukan apa yang 
mereka lakukan karena takut kehilangan 
pekerjaan mereka karena peserta pelatihan 
mereka. 



Namun, pemimpin yang baik tahu bahkan 
dalam bisnis tidak ada yang memiliki kontrak 
seumur hidup. Selanjutnya, orang sakit atau 
harus bepergian. Membangun redundansi ke 
dalam organisasi memastikan kami dapat terus 
beroperasi ketika seseorang jauh dari meja 
mereka dan kami pada akhirnya dapat 
menumbuhkan pemimpin baru. Banyak 
jaringan profesional diperluas melalui 
pemimpin yang berkembang, bahkan jika 
mereka pindah ke perusahaan lain.



Perusahaan yang menggunakan jaringan 
seperti yang dijelaskan dalam Tim Tim Jenderal 
Stanley McChrystal akan selalu berada di 
depan mereka yang menuntut kepatuhan 
terhadap hierarki. Ketika eksekutif C-suite 
sampai ke pemimpin garis depan 
memberdayakan tim mereka untuk membuat 
keputusan dan mengeksekusi, perusahaan 
bisa sangat gesit dan memiliki peluang sukses 
yang jauh lebih besar. Inilah cara militer 
Amerika berperang dan alasan mengapa kami 
begitu sukses.



Pemimpin senior memberikan bimbingan yang 
luas, pemimpin junior membedah tugas-tugas 
tertentu dan tersirat, kemudian melaksanakan 
bersama dengan unit di sekitar dan 
mendukung mereka. Sistem ini menciptakan 
jaringan di mana kita dapat dengan cepat 
merespons kondisi dinamis dan membawa 
kekuatan maksimum pada titik-titik kritis.



Ketika para pemimpin di semua tingkatan 
mendorong otoritas dan memberdayakan 
orang lain untuk membuat keputusan, seluruh 
organisasi mendapat manfaat. Di militer itu 
berarti menyelesaikan misi kami dalam bisnis 
itu berarti garis bawah yang lebih sehat.



Daftar Bacaan Pemimpin Militer :

- The Defense of Hill 781, James R. McDonough.
- War as I Knew It, General George S. Patton, Jr.
- Empire by Default: The Spanish-American War and 
- the Dawn of the American Century, Ivan Musicant.
  The Silo Effect: The Peril of Expertise and the 
Promise of Breaking Down Barriers, Gillian Tett.
- Team of Teams: New Rules of Engagement for a 
Complex World, General Stanley McChrystal.
- Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead 
and Win, Jocko Willink & Leif Babin
- The Art of Positive Leadership, John E. Michel.
- Leading Leaders: Inspiring, Empowering, and    
Motivating Teams, Mickey Addison



Jenderal McClellan yang 
terhormat, jika Anda tidak 
akan menggunakan 
tentara, bolehkah saya 
meminjamnya sebentar?

~ Abraham Lincoln



• Leaders Are Readers (Mickey 
Addison)
https://generalleadership.com/lead
ers-are-readers/

Sumber:


