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Apa sih peran penting untuk 
menjadi pemimpin sukses? 

1. Pemimpin sebagai pribadi
2. Pemimpin sebagai 

pemain
3. Pemimpin sebagai 

pembangun tim
4. Pemimpin sebagai 

pengambil keputusan
5. Pemimpin sebagai agen 

perubahan



KENALAN SAMA PRIME 
BUSSINESS YUK !!

”Prime Business adalah tujuan yang 
diupayakan oleh semua orang di dunia 
bisnis dengan hasil yang 
memaksimalkan kinerja, produktivitas, 
dan profitabilitas yang menyediakan 
kerangka kerja dan sarana untuk 
mengidentifikasi dan mengembangkan 
kontributor utama bagi kinerja individu 
dan organisasi.”



Dalam sebuah posting 
dari Maret 2008, The 
Power Of Prime Business  
menggambarkan 
Piramida Bisnis Utama 
nya (baru-baru ini 
dikonsep ulang sebagai 
"bunga bintang") yang 
terdiri dari lima area 
mental yang paling 
mempengaruhi kinerja 
bisnis.

Jim Taylor Ph.D. (The Power Of 
Prime)



Peran Penting untuk menjadi 
Pemimpin Sukses



Motivasi
Pemimpin sangat memerlukan tekad dan 
dorongan untuk mengambil tindakan 
dalam mengejar tujuan Anda. Sebuah 
motivasi akan memastikan Anda 
melakukan semua yang Anda bisa untuk 
benar-benar siap untuk mencapai tujuan 
Anda. Untuk mengembangkan motivasi 
adalah memahami apa yang memotivasi 
Anda untuk bekerja keras menuju tujuan 
Anda.



Setelah meluangkan waktu dan usaha yang 
diperlukan, Anda akan memiliki keyakinan yang 
kuat dan tangguh dalam kemampuan Anda 
untuk mencapai tujuan Anda. Anda akan 
memiliki keyakinan dalam :
1. Pengetahuan, pengalaman, dan keahlian,
2. Kemampuan untuk memenuhi peran dan 

tanggung jawab Anda, dan
3. Kapasitas untuk mengatasi hambatan, 

menangani kemunduran, dan bereaksi 
secara konstruktif terhadap tantangan.

Kepercayaan



‘’Meskipun setiap pelaku 
bisnis akan setuju bahwa 
pikiran memainkan peran 
sentral dalam kinerja 
bisnis, hanya sedikit 
yang dapat dengan jelas 
mengartikulasikan area 
spesifik yang 
mempengaruhi kinerja.’’

-Jim Taylor Ph.D.
The Power Of Prime



● Leader as Performer: Lead The Way to 
Maximum Success (Jim Taylor Ph.D.)

● Link Sumber Content : 
https://www.psychologytoday.com/intl/blo
g/the-power-prime/201407/leader-perform
er-lead-the-way-maximum-success

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.

Sumber : 


