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Belajar Kepemimpinan dari 
Peter Anderton, yuk!

Peter Anderton adalah 
pelatih eksekutif yang 
membantu para 
pemimpin menciptakan 
tim dengan performa 
tinggi. Ia dijuluki sebagai 
‘Tigger’ of corporate world 
karena kemampuannya 
dalam membangkitkan 
kembali semangat internal 
perusahaan.



Aturan Kepemimpinan Peter
Dalam pidatonya di TEDxDerby, Peter 
menyederhanakan kepemimpinan menjadi dua aturan 
yaitu 

ini bukan tentang kamu

dan

ini hanya tentang kamu

dua hal yang terlihat kontradiktif, tapi sebenernya 
berhubungan.



ATURAN #1
ini bukan tentang kamu

Pemimpin adalah seseorang yang membimbing tim untuk 
menggapai suatu tujuan. Pemimpin yang baik akan 
menciptakan lebih banyak lagi pemimpin agar dapat 
membantu lebih banyak orang menemukan tujuannya.
Hal yang perlu disadari, manusia tidak ada yang sempurna, 
begitu juga pemimpin. Dunia ini terlalu kompleks untuk 
diketahui semua masalah dan solusinya.

“pemimpin terbaik membuat lebih banyak pemimpin 
lain daripada pengikut” 



ATURAN #2
ini hanya tentang kamu

Apabila ingin membuat perubahan untuk sekitar, mulailah 
dengan memperbaiki diri sendiri karena sesungguhnya 
lingkungan sekitar kita merupakan cerminan dari pemikiran dan 
perilaku kita. Setelah itu, tanyakan kepada diri 
sendiri,“lingkungan seperti apa yang ingin kamu ciptakan?”

“Kamu tidak bisa mengubah orang lain sebelum kamu 
mengubah diri sendiri” 



5 Level Kepemimpinan 
ala John Maxwell

Peter juga setuju bahwa pemimpin yang baik dapat 
ditentukan oleh 5 level kepemimpinan dari buku 
karya John Maxwell.

Jika orang mengikutimu 
karena kewajibannyaLEVEL 1

Jika orang mengikutimu karena 
mereka menginginkannyaLEVEL 2



5 Level Kepemimpinan 
ala John Maxwell

Jika orang mengikutimu 
karena pencapaianmuLEVEL 3

Jika orang mengikutimu 
karena kamu membantu 
mereka berkembang

LEVEL 4

Jika orang mengikutimu 
karena apa yang kamu 
representasikan

LEVEL 5

sudah berada di level berapakah kamu?



“We live in a 
really complex 
world that is 
crying out for 
simplicity”

- Peter Anderton



“Kita hidup di 
dunia yang 
sangat kompleks 
yang menuntut 
kesederhanaan” 

- Peter Anderton



● Great Leadership comes down to only two 
rules (Peter Anderton)

● https://youtu.be/oDsMlmfLjd4 
● https://www.linkedin.com/pulse/leader-who

-creates-more-leaders-ms-jemi-sudhakar/
● https://www.johnmaxwell.com/blog/the-5-le

vels-of-leadership1/ 
   
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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