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Apakah kamu tahu kalau ke- 
pemimpinan sebenarnya sangat 
sederhana? Memang itu tidak mudah 
tetapi sederhana. Segala sesuatu yang 
perlu pemimpin ketahui bahwa 
kepemimpinan bermuara pada dua 
aturan yang sederhana. 

Lalu mengapa berbagai teori 
kepemimpinan yang menyebabkan begitu 
banyak kebingungan? Permasalahanya 
adalah banyak pemimpin yang berhenti 
mencari kunci-kunci kepemimpinan- 
nya.
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Bagian I 

"Seorang pemimpin yang baik menginspirasi orang untuk 
memiliki kepercayaan pada pemimpinnya, seorang 

pemimpin yang hebat menginspirasi orang untuk memiliki 
kepercayaan pada diri mereka sendiri"

●   Pemimpin yang baik menunjukkan jalan dalam kegelapan 
dan memuji timnya.

● Lalu mengapa orang mau mengikuti pemimpinnya? Mari 
kita bahas lima tingkat kepemimpinan.

Aturan Pertama : Bukan Tentang Pemimpinnya
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Lima Tingkat Kepemimpinan

Kenapa yang dipimpin mengikuti arahan pemimpinnya?
1. Sebuah keharusan

2. Menyukai gaya kepemimpinannya

3. Pemimpin yang memberdayakan

4. Pemimpin yang mengajak bertumbuh bersama

5. Mengenal siapa pemimpin itu dan mewakili apa
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Bagian II

"Para pemimpin terbaik tidak menciptakan lebih banyak 
pengikut, mereka menciptakan lebih banyak pemimpin"
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Aturan Kedua: Hanya Tentang Pemimpinnya

Bagian I 

"Seorang pemimpin tidak bisa mengubah orang lain sampai 
mengubah dirinya sendiri"

Cobalah mencari jawaban untuk mengubah diri lebih baik
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Bagian II

"Jika pemimpin ingin membawa perubahan pada 
orang-orang di sekitar kita, mulailah dengan perilaku dan 
siapa diri ini, karena lingkungan sekitar tercipta karena 

cerminan pemikiran dan perilaku pemimpinnya"

Fokus pada lingkungan yang kita ciptakan
contoh:  apakah lingkungan saya menarik untuk sebuah 

kesuksesan?
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“Leadership is not 
about position, 

leadership is about 
who you are”

Peter Anderton
Executive Coach and High-performance Team Engineer



● Great Leadership Comes Down to Only 
Two Rules | Peter Anderton | TEDxDerby

● https://www.youtube.com/watch?v=oDsMl
mfLjd4&ab_channel=TEDxTalks

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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