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Apa yang Diperlukan untuk Menjadi Seorang 

Pemimpin yang Baik?

Sebuah organisasi maupun company pasti 

membutuhkan peranan seorang pemimpin yang 

memiliki kemampuan memimpin dengan baik.



Kepemimpinan dalam buku GOOD TO GREAT 
oleh Jim Collins

Berdasarkan riset dari Jim Collins tentang leadership, 
lebih dari 1000 companies mampu membuat lompatan 
besar untuk meraih sukses dan telah mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berkontribusi. Salah satunya adalah 
LEVEL-FIVE LEADERSHIP.



Konsep Level-five Leadership mengacu pada 5 
level hierarki kapabilitas pemimpin.

Apa itu LEVEL-FIVE LEADERSHIP?

Satu hal yang terlihat dari dari karakter seorang 
pemimpin Level-five adalah mampu mengkombinasikan 
antara personal humility (kerendahan hati) dan 
fierce resolve (tekad yang kuat).

Apa saja kelima hierarki tersebut?
next slide>>>



• Level 1 – Highly Capable Individual
Memberi kontribusi yang produktif melalui talenta, 
pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang 
baik.

• Level 2 – Contributing Team Member
Memiliki kontribusi dan mampu bekerja secara efektif 
dalam mencapai tujuan kelompok.

• Level 3 – Competent Manager
Mampu mengorganisasikan orang dan sumber daya agar 
menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.



• Level 4 – Effective Leader
Menjadi katalisator komitmen untuk mencapai tujuan 
dan memicu kelompok agar bekerja dengan standar 
yang tinggi.
• Level 5 – Effective Executive

Membangun organisasi yang besar secara sustainable 
melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati  dan 
profesional.



Apa saja sih sifat yang harus dimiliki

Level-five Leader?

1. Modest yet willful, quiet yet fierce.

2. Menampilkan kompetensi yang memadai.

3. Memiliki ambisi tidak untuk dirinya, tetapi untuk organisasi.

4. Bila ada sesuatu yang buruk, mereka akan bertanggung 

jawab penuh dan tidak membanggakan keberhasilan 

yang dicapai.



”to help your company go from 
good to great, seek out 

the fierce but humble 
leaders you may have 

overlooked”
(Untuk membantu perusahaan Anda berubah dari baik 
menjadi hebat, carilah pemimpin yang  fierce namun 

rendah hati yang mungkin Anda abaikan)



● What It Takes to Be a Good Leader
(HBR article by Jims Collins)

● https://hbr.org/video/6065291030001/the-explainer-what-it
-takes-to-be-a-great-leader
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