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Apa yang Menentukan Kesuksesan 
Seorang Pemimpin?

Pemimpin sejati tidak takut memelopori perubahan.

Pekan lalu, Jeff Bezos mengumumkan investasi $10 
miliar dalam Bezos Earth Fund yang baru, yang 
ditujukan untuk memerangi dampak perubahan iklim.
Sejumlah pekerja Amazon menantang Bezos untuk 
menaruh uangnya di mulutnya: misalnya mengganti 
truk diesel yang saat ini mengirimkan produk dengan 
kendaraan listrik, dengan menghentikan donasi untuk 
perusahaan yang menolak perubahan iklim & dengan 
mengakhiri ancaman pemecatan bagi pekerja.

Jeff Bezos
Ceo Amazon



Di tahun 2014, Bezos menjadi yang 
pertama dalam 100 besar Harvard 
Business Review tahunan, menerima 
pujian khusus untuk visi jangka 
panjangnya. Dia kemudian menjadi 
sosok yang menonjol di setiap edisi 
berikutnya.



Why did he fall off his pedestal?
It's his way of doing business.

Kesuksesan finansialnya tidak bisa 
menebusnya. 
Pertanyaan seputar kondisi kerja perusahaan, 
kebijakan personel, jaminan privasi data 
pribadi, dan pelanggaran aturan persaingan 
membuat Bezos tersingkir dari 100 CEO 
teratas.



Bezos juga merupakan salah 
satu CEO perusahaan 
multinasional AS (Business 
Roundtable) yang 
mengeluarkan pernyataan 
bahwa:
Perusahaan tidak boleh hanya 
bertujuan untuk memuaskan 
pemegang saham, tetapi 
mereka memiliki kewajiban 
untuk mempertimbangkan 
kepentingan pemangku 
kepentingan lainnya, seperti 
karyawan, pelanggan, 
pemasok, dan masyarakat 
yang terkena dampak aktivitas 
mereka.



Perbaikan Reputasi
Masalah bagi Bezos adalah bahwa Earth 

Fund dapat dilihat sebagai cara cepat dan 
mudah bagi orang yang sangat kaya seperti 
dirinya untuk membeli kritik. Bezos mampu 
menghabiskan $10 miliar untuk perbaikan 
reputasi. 

Membuat perubahan pada cara dia 
menjalankan perusahaannya tampaknya 
mahal, tetapi memungkinkan Bezos untuk 
mulai berkontribusi dalam menyelesaikan 
masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah apa 
yang dia katakan kepada orang lain untuk 
dilakukan. 



Seorang pemimpin sejati tidak takut 
untuk merintis perubahan dan 
menunjukkan kepada orang lain apa 
yang perlu dilakukan, bahkan jika itu 
merepotkan atau mahal.

Jeff Bezos
Ceo Amazon



“Seorang pemimpin 
yang baik tidak melihat 

apa yang berhasil di 
masa lalu tetapi 

melihat apa yang akan 
terbukti berhasil di 

masa depan.”

Jeff Bezos
CEO Amazon 



● What Determines the Success of a 
Leader? (Naomi Ellemers Ph.D.)

● https://www.psychologytoday.com
/us/blog/social-climates/202003/
what-determines-the-success-lea
der

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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