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Pemimpin yang sukses selalu siap 
menghadapi tantangan yang tidak 

terduga dan dapat memperbaikinya. 

Namun, pada akhirnya mereka 
mengetahui apa yang lebih penting 

yaitu, keterampilan dan kemampuan 
karyawan mereka untuk berinovasi.



Steve Jobs tidak hanya dikenal karena, 
kehebatan kreatifitasnya. Beliau juga 
dikenal sebagai orang yang mudah 
bergaul, professional yang teliti, dan 
seorang pemikir yang benar-benar 
jatuh cinta dengan pekerjaannya. 

Beliau merupakan sosok pemimpin 
visioner yang terus menginspirasi 
generasi wirausahawan bahkan 
setelah kepergiannya.



Apa 
pelajaran 
penting yang 
diberikan 
oleh Steve 
Jobs?

Apa, 
ya?



Memiliki Visi
Alasan utama kesuksesan suatu perusahaan 
adalah pemimpinnya memiliki visi yang jelas 

tentang ke mana dia ingin membawa 
perusahaannya tersebut. 

Memberdayakan Karyawan

Pemimpin yang baik akan memperlakukan bawahannya 
secara setara dan akan selalu terbuka terhadap saran dari 

mereka. Dia memberdayakan semua karyawannya dan 
membiarkan mereka untuk memenuhi potensi mereka 
yang sebenarnya, memberi manfaat bagi semua orang 

dalam prosesnya.



Tantang Karyawanmu

Mengambil Tanggung Jawab

Pemimpin bertanggung jawab untuk mendorong                       
karyaw karyawan menetapkan tujuan untuk diri mereka 

sendiri dan menjadi lebih inovatif dan produktif 
sehingga memungkinkan karyawan untuk memenuhi 

potensi mereka yang sebenarnya.

Pemipin bertanggung jawab atas segalanya, mereka 
melampaui apa yang harus mereka lakukan. Mereka 

melakukan ini bukan karena, ingin mendapatkan 
pengakuan atau pujian tetapi karena mereka 

percaya itu adalah hal yang benar. 



Pisahkan Yang Kreatif & Kritikus

Bertujuan Untuk Kesempurnaan 

Model kesempurnaan pemimpin menunjukkan 
bahwa dia tidak menerima sesuatu yang kurang dari 
yang terbaik. Itu bertujuan untuk kesempurnaan dan 

mengharapkan hal yang sama dari karyawannya.

Keduanya merupakan komponen yang penting 
namun, komponen ini harus tetap terpisah 

sampai akhir. Akan lebih baik untuk membangun 
ruang yang beragam agar sub tim dapat 

berkembang tanpa dihalangi oleh orang lain 
agar kreativitas dapat berkembang.



Steve Jobs memiliki pendekatan luar 
biasa untuk kepemimpinan dan 

tercermin dalam segala hal yang dia 
lakukan. Kehidupan Steve Jobs harus 

menjadi gambaran bagi para memimpin 
perusahaan yang ingin unggul dalam 

peranan mereka dan membantu 
perusahaan mereka mencapai 

puncaknya. 



“Orang-orang terhebat adalah mengelola diri 
sendiri – mereka tidak perlu diatur. Begitu 
mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka 
akan mencari tahu bagaimana melakukannya. 
Yang mereka butuhkan adalah visi bersama. Dan 
itulah kepemimpinan: memiliki visi; mampu 
mengartikulasikannya sehingga orang-orang di 
sekitar Anda dapat memahaminya; dan 
mendapatkan konsensus tentang visi bersama.”

Steve Jobs
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