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Sebagai mahasiswa di Sekolah Staf, Komando Udara dan 
Sekolah Eisenhower Universitas Pertahanan Nasional, 
saya mendapat kehormatan mendengar pemimpin 
nasional yang berprestasi berbicara. Mereka berasal dari 
latar belakang kehidupan dan profesi yang sangat 
beragam tetapi semuanya memiliki beberapa kesamaan: 
mereka semua bangun pagi, cerdas secara intelektual, 
sering kali pria dan wanita beriman, dan berkomitmen 
pada keluarga dan negara mereka. Mereka juga pembaca 
yang rakus untuk semua orang.



Saya Sibuk! Mengapa Menghabiskan 
Waktu Membaca?
Moralis era Victoria dan penulis G.K. Chesterton pernah 
menulis, "Belajarlah dari kesalahan orang lain, Anda tidak 
punya waktu untuk membuat semuanya sendiri." Saya tahu 
ini tampaknya mendasar, tetapi menghabiskan waktu dengan 
sebuah buku memberi kita kesempatan untuk melintasi 
ruang dan waktu untuk mendengarkan suara orang lain. Ini 
memungkinkan kita untuk menempatkan peristiwa terkini 
dalam konteks, dan memberi kita alat untuk memproses 
hal-hal yang terjadi di sekitar kita.



Apa yang Harus Saya Baca?

Jawaban mudah untuk pertanyaan, «Apa yang harus saya 
baca?» adalah segalanya. Mata pelajaran ini adalah kunci 
untuk memahami lingkungan serta motivasi orang lain. 
Semakin baik kita memahami orang, baik secara individu 
maupun sebagai kelompok, semakin baik kita dalam 
memotivasi dan menginspirasi orang untuk mencapai 
prestasi tinggi. Buku-buku ini membentuk dasar dari 
sebagian besar budaya kita, dan budaya menetapkan 
kerangka kerja untuk apa yang dihargai orang.



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



-Harry S. Truman

“ Tidak semua pembaca adalah 
pemimpin, tetapi semua pemimpin 

adalah pembaca. “



● Leaders Are Readers (Mickey Addison)
● https://generalleadership.com/leaders-are-rea

ders/

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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