
7 Things Successful 
Leaders Do 
Differently
Disusun oleh: Nabilah Wahyuningtyas 

Disunting oleh: Shinta Maharani



1. Mengutamakan Hubungan

Para pemimpin yang berhasil tidak hanya membangun 
jaringan tetapi, mereka juga memelihara koneksi yang 

mereka buat dengan meluangkan waktu untuk 
hubungan pribadi mereka.

“Taking an interest in what others are 
thinking and doing is often a much more 

powerful form of encouragement than praise” 
(Robert Martin)



2. Mengerti Pentingnya Makna

Pentingnya menyertakan makna dalam kehidupan, 
pekerjaan, dan bisnis kita. Para pemimpin yang 
berhasil, mengetahui bagaimana pekerjaan dan 

kehidupan mereka selaras dengan konteks yang 
lebih luas dan signifikan.



3. Menggunakan Humor

Ketika pemimpin berurusan dengan hal-hal sulit, 
mereka melawannya dengan humor. 

Karena humor mampu memperkuat  
sistem kekebalan tubuh, mengurangi rasa 

sakit, dan mengurangi tingkat stress. 
Humor juga mampu membangun emosi 

yang positif dan mengurangi perasaan 
marah, depresi, dan resah.



4. Memimpin dengan Kekuataan
Para pemimpin yang berhasil memahami bahwa 

mereka tidak dapat menjadi segalanya bagi semua 
orang dan tetap efektif. Sebaliknya, mereka memiliki 

kesadaran yang kuat tentang bagaimana 
memanfaatkan perpaduan unik kekuatan, 

keterampilan, dan bakat mereka.

Pemimpin yang efektif berinvestasi dalam 
kekuatan mereka, dikelilingi oleh orang yang 

tepat untuk memaksimalkan tim mereka, dan 
memahami kebutuhan pengikut mereka.

(Rath & Conchie, 2008)



5. Mengelola Pikiran Pesimis

Memfokuskan waktu dan energi, tahu kapan strategi 
kerja ini dapat dilanjutkan atau tidak.

Pemimpin yang sukses “merangkul payah” 
dan memahami bahwa ini akan berlalu. 

Mereka tidak akan membiarkan kemalangan 
dalam satu bidang kehidupan mereka, 

meresap ke dalam bidang-bidang lain dari 
kehidupan mereka.



6. Membuat Keberuntungan

Pemimpin yang berhasil mengejar tujuan 
dengan semangat, tidak mundur dari 

tantangan, dan tidak membiarkan kegagalan 
untuk menentukan siapa mereka.



7. Mengelola Energi

Burnout adalah realitas potensial bagi orang-orang 
di profesi dengan stress tinggi, dan para pemimpin 

yang berhasil menjaga burnout di teluk dengan 
mengetahui bagaimana dan kapan harus 

beristirahat.

Pemimpin yang sukses terampil dalam 
mengelola energi (stress) dan pembaharuan 

energi (pemulihan).



“A LEADER IS A PERSON YOU 
WILL FOLLOW TO A PLACE 

YOU WOULDN’T GO BY 
YOURSELF”

(Pemimpin adalah seseorang yang akan Anda ikuti ke 
tempat yang Anda tidak akan kunjungi sendiri)

Sekarang apa langkahmu untuk menjadikan gaya 
kepemimpinanmu sukses?
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