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Ingin tahu bagaimana caranya mengubah 
perusahaan yang baik menjadi lebih hebat lagi?

Jim Collins dengan tim risetnya memeriksa data 
selama 30 tahun, dengan lebih dari seribu 
perusahaan, dan mengidentifikasikan faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap kinerja pasar yang lebih 
besar. Termasuk yang mereka sebut sebagai 
kepemimpinan tingkat 5. Kemampuan kepemimpinan 
berkisar dari individu yang mampu, anggota tim yang 
dapat berkontribusi, manajer yang kompeten, 
pemimpin yang efektif, dan akhirnya ada tingkat 
kelima, yaitu eksekutif dan efektif. 



Menjadi pemimpin tingkat lima itu membutuhkan 
kemampuan dari semua tingkat yang lebih rendah, 
seperti kemampuan tingkat empat untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan dan merancang 
visi yang jelas dan menarik. Namun, pemimpin 
tingkat lima memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu 
kombinasi tekad yang kuat dengan kerendahan hati 
pribadi. 

Ketika menghadapi kemunduran, mereka (pemimpin) 
seakan akan melihat cermin dan menyalahkan 
dirinya sendiri atas kinerjanya yang buruk. Ketika 
perusahaan berhasil merubah cemin ke yang lebih 
baik lalu memberikan penghargaan kepada orang 
lain. Namun, lucunya ini tidak sesuai dengan 
kenyataan yang ada.



Menurut penelitian, para pemimpin tingkat lima 
bertanggung jawab atas kesuksesan perusahaan 
mereka, tetapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. 
Faktanya, meskipun mereka sangat ambisius, pemimpin 
tingkat lima jarang berbicara tentang dirinya. Sebaliknya, 
mereka menyalurkan ambisi mereka ke dalam sesuatu 
yang lebih besar daripada pencapaian pribadi. 

Untuk memahami konsep ini, pertimbangkan Presiden 
AS, Abraham Lincoln. Seorang pemimpin yang pendiam 
bahkan pemalu. Beliau tetap menyatukan negara 
selama perang saudara. Meskipun kerugian 
monumental ada di kedua belah pihak, tekadnya yang 
teguh untuk menyatukan negara menghasilkan negara 
yang bersatu kembali dan menjadi kekuatan dunia.



Mungkin sulit untuk membandingan CEO hebat 
dengan presdien seperti Lincoln, tetapi para 
pemimpin tingkat lima dalam penelitian ini 
menunjukkan jenis dualitas yang sama. Sederhana 
tapi berkemauan keras, pendiam tapi galak. Jika kita 
berpikir itu terdengar seperti kombinasi sifat yang 
langka, itu benar. 

Ironisnya, dorongan yang sering mendorong orang 
ke dalam kepemimpinan tingkat empat bertentangan 
dengan kerendahan hati yang harus dinaikkan ke 
tingkat lima. Terlalu banyak perusahaan yang 
menghargai gaya ekstrovert daripada substansi.



Untuk membantu perusahaan Anda berubah 

dari baik menjadi hebat, carilah pemimpin 

yang lebih galak namun rendah hati yang 

memungkinkan anda mengabaikannya.  



● The Explainer : What It Takes to Be a 
Great Leader

● https://hbr.org/video/6065291030001/the
-explainer-what-it-takes-to-be-a-great-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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