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Apa yang membuat seseorang 
menjadi pemimpin?

● Kepemimpinan tidak ada hubungannya 
dengan senioritas atau posisi seseorang dalam hierarki 
sebuah perusahaan.
● Kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan gelar
● Kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan 

atribut pribadi
 Mendengar kata "pemimpin", kebanyakan orang 
memikirkan individu yang mendominasi, mengambil alih, 
dan karismatik. Orang sering memikirkan ikon dari sejarah 
seperti Jenderal Patton atau Presiden Lincoln. Tapi 
kepemimpinan bukanlah kata sifat. Kita tidak perlu 
ekstrovert atau karismatik untuk berlatih kepemimpinan. 
Dan mereka yang memiliki karisma tidak secara otomatis 
memimpin.

Mari kita mulai dengan 
“Kepemimpinan tidak…”



Mari kita lihat bagaimana beberapa pemikir bisnis 
yang paling dihormati di masa kita mendefinisikan 
kepemimpinan, dan pertimbangkan apa yang salah 
dengan definisi mereka.

Warren Bennis: "Kepemimpinan adalah kapasitas untuk 
menerjemahkan visi ke dalam kenyataan"

Bill Gates: "Seiring dengan kita melihat ke depan ke abad 
berikutnya, para pemimpin akan menjadi mereka yang 
memberdayakan orang lain"

Peter Drucker: "Satu-satunya definisi dari seorang pemimpin 
adalah seseorang yang memiliki pengikut“

John Maxwell: "Kepemimpinan adalah pengaruh - tidak lebih, 
tidak kurang"
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DEFINISI: Kepemimpinan adalah proses pengaruh 
sosial yang memaksimalkan upaya orang lain menuju 
pencapaian kebaikan yang lebih besar.

Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan 
wewenang atau kekuasaan.

Kepemimpinan membutuhkan orang lain, dan itu 
menyiratkan mereka tidak perlu menjadi "laporan 
langsung“. Tidak menyebutkan ciri-ciri kepribadian, 
atribut atau bahkan judul.

Kepemimpinan adalah pola pikir dalam tindakan. Jadi 
jangan menunggu judulnya. Kepemimpinan bukanlah 
sesuatu yang dapat diberikan oleh siapa pun. Kalian 
harus mendapatkannya dan mengklaimnya sendiri.
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Bedanya PEMIMPIN dan KEPEMIMPINAN?

• Orang yang memberikan sebuah 
arahan, intruksi kepada 
bawahannya (timnya)

• Bagaimana proses seseorang itu 
dalam mengatur dan mengelola 
(mempengaruhi)



● Travis Bradberry
● https://www.success.com

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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