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Apa itu Pemimpin?

Pemimpin adalah  orang yang 
mengemban tugas dan tanggung jawab 
untuk memimpin dan bisa 
mempengaruhi orang yang dipimpinnya. 
Untuk menjadi seorang pemimpin, ia 
harus siap untuk mengayomi orang lain.



Gautam Mukunda, seorang Asisten Dosen dari Harvard Business School 
membagi dua jenis pemimpin yaitu,

Filtered Leaders Unfiltered Leaders

Mereka yang berkarir 
dengan memiliki pengalaman 

kerja di bidang yang sama 
dengan sebelumnya.

Mereka yang berkarir 
tanpa punya pengalaman 
kerja di bidang yang sama 

dengan sebelumnya.

Dari dua jenis tersebut, dapat dilihat bahwa unfiltered leaders adalah 
pemimpin yang paling efektif namun dapat juga menjadi pemimpin yang 
paling tidak efektif. Sedangkan, untuk filtered leaders berada di 
tengah-tengahnya.



Apa yang menjadi alasan unfiltered leaders 
lebih efektif dari filtered leaders?

Alasannya adalah unfiltered leaders memiliki 
keleluasaan dan kemampuan untuk berpikir lebih 
kreatif tanpa terbatas pada pengalamannya. 
Meskipun tak luput dari risiko kegagalan, namun 
justru hal inilah yang menjadikan mereka dapat 
menjadi lebih efektif dari orang-orang lain yang 
punya pengalaman sebelumnya.



Pengalaman hanya membuat kita 
menjadi pemimpin yang baik hanya 
pada predikat yang sama dengan 
pengalaman orang lain. Namun tidak 
untuk mencapai predikat hebat. 
Ingatlah bahwa sistem saat ini selalu 
mengedepankan pengalaman sebagai 
kriteria nomor satu dalam setiap 
persyaratan untuk menjadi 
pemimpin.



Jadi gimana dong menghadapi sistem saat ini 
yang sudah terkenal sekali menjadikan 

pengalaman sebagai syarat utama?

Tidak perlu berkecil hati. Yang terpenting bukanlah 

masalah berpengalaman atau tidak.

Pengalaman memang penting, namun hal yang lebih penting 

adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap segala bentuk 

perubahan yang terjadi, dan melakukan cara-cara baru 

tertentu untuk mengatasinya.

Untuk beradaptasi, kita harus terus memperkaya diri dan 

selalu bersiap!



"Jadilah seorang 
PEMBAHARU, biar orang 
lain yang ikut meniru. 
Daripada terus mengikuti 
tren tanpa henti, sebab hidup 
bisa habis tanpa pernah diisi."

NAJWA SHIHAB
Pembawa Acara Mata Najwa, Founder 

Narasi
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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.


