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Arundhati Bhattacharya adalah 
pensiunan bankir India dan 
mantan Ketua Bank Negara 
India. Dia adalah wanita pertama 
yang menjadi Ketua Bank 
Negara India. Pada tahun 2016, 
ia terdaftar sebagai wanita 
terkuat ke-25 di dunia oleh 
Forbes.

Belajar Kepemimpinan dari 
Arundhati Bhattacharya yuk!



Aturan Kepemimpinan Arundhati
Dalam pidatonya di Tedx Chandigarh, Arundhati 
memaparkan bahwa kita bisa belajar pelajaran 
kepemimpinan dari siapa pun. Setiap orang memiliki 
keahliannya masing-masing. Untuk itu tugas dari 
ketua tim adalah meletakkan anggota sesuai dengan 
kemampuannya. 

“Jangan letakkan suatu persegi di tempat yang 
berbentuk bulat. Demikian pula sebaliknya”



Tentu saja oleh Anda, dirimu sendiri. Kamu tidak 
akan pernah tahu apakah itu hal yang benar atau hal 
yang salah.

Satu lagi cara di mana Anda dapat meringankan 
beban dengan belajar menertawakan diri sendiri.

ATURAN #1
Keputusan

“Ada keputusan yang harus dibuat, tantangan yang harus 
dihadapi, ada pengorbanan yang perlu dibuat.”



Belajarlah dari orang yang bangga tentang pekerjaan 
yang mereka lakukan. Tidak peduli apakah itu 
pekerjaan besar atau kecil. Belajar dari orang-orang 
ini karena mereka adalah orang-orang yang 
mencoba untuk unggul dalam setiap hal yang 
mereka lakukan.

ATURAN #2
Pelajaran dari setiap orang 

Menjadi pembelajar sepanjang hidup Anda, belajar sangatlah 
penting. Untuk terus belajar, kepada siapa Anda akan belajar? 



Kutipan Brian Herbert
“Kapasitas untuk belajar adalah hadiah. Namun 
kemampuan untuk belajar adalah keterampilan ini 
mengatakan kapasitas untuk belajar adalah hadiah. 
Namun, kemampuan untuk belajar adalah 
keterampilan. Keterampilan bisa dipelajari oleh semua. 
kemauan untuk belajar adalah sebuah pilihan dan itu 
adalah pilihan yang harus kita pilih.”

Karena hanya ini yang memberi makna pada semua 
pembalikan dan kegagalan dalam hidup Anda.



● Leadership Lesson from leading 200.000+ 
people (Arundhati Bhattacharya)

● https://www.ted.com/talks/arundhati_bhatta
charya_leadership_lessons_from_leading_2
00_000_people

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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