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Bos adalah seorang atasan yang berkuasa penuh 
dalam mengawasi dan memberi perintah kepada 
bawahannya atau karyawannya dengan bertindak 
hanya untuk kepuasan dan kepentingan dirinya 
sendiri.

SEDANGKAN 

Pemimpin adalah seorang yang memimpin 
beberapa orang dengan mempengaruhi atau 
memberikan contoh, serta mendukung kepada 
pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 
bersama.

Pengertian



Sudut Pandang dan Karakter
Bos selalu Says “I” dan Inspires Fear
Seorang Bos memiliki egoisme yang tinggi. Ia menilai 
segala macam pencapaian semata-mata karena usaha 
dirinya sendiri dan selalu meletakkan jabatan sebagai 
pandangan utama sehingga terdapat space hubungan dan 
mengakibatkan tindakan yang semena-mena.

Pemimpin selalu Says, “We” dan Generate Enthusiasm
Seorang Pemimpin memandang kesuksesan itu milik 
bersama karena dia yang selalu mengerjakan dari titik nol 
bersama-sama. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu 
memberikan rasa aman (wealthy, no intimidate, no politic), 
dan merawat manusia. Dengan menghilangkan ancaman, 
anggota tidak khawatir sehingga dapat saling melindung 
dan memajukan perusahaan secara cepat.



Cara Komunikasi
Bos selalu Drives Employees
Gaya komunikasi Bos lebih cenderung memerintah sehingga para 
rekan kerja akan takut untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi, 
sehingga dapat menghambat untuk menyelesaikan tugas dengan 
efektif. Kemudian, komunikasi bersifat sepihak dan tidak peduli 
pada proses sehingga menimbulkan masalah.

Pemimpin selalu Coaches Them
Sedangkan gaya seorang Pemimpin adalah berkomunikasi dengan 
rekan kerjanya. Seorang Pemimpin akan tertarik atas kontribusi 
rekan kerja dengan berdiskusi, serta sering menyampingkan 
seberapa besar peran seorang Pemimpin dalam mengambil 
keputusan agar bisa lebih merangkul timnya. Selain itu, pemimpin 
juga mendengarkan masukan dari rekan kerja atau bawahan dan 
memimpin dengan memberi contoh dan arahan.



Tanggung Jawab
Bos selalu Places Blame for the Breakdown
Bos akan selalu menyalahkan. Bos mendelegasikan 
tanggung jawab dan menempatkan akuntabilitas di pundak 
orang yang melakukan tugas tertentu. Karena 
pertanggungjawaban dibagi, bawahan mungkin disalahkan 
ketika terjadi kesalahan.

Pemimpin selalu Fixes the Breakdown
Pemimpin akan berbagi kesalahan ketika segala 
sesuatunya berjalan buruk (karena mereka akan) dan 
bertanggung jawab atas tindakan tim. Seorang pemimpin 
menumbuhkan kepercayaan diri dan gairah ]untuk 
membangun akuntabilitas diri. Akuntabilitas penuh ada di 
pundak seorang pemimpin. Sementara pemimpin akan 
berbagi tanggung jawab dan pengambilan keputusan 
dimusyawarahkan dengan bawahan, pemimpin pada 
akhirnya bertanggung jawab atas kegagalan. 



Cara Mengambil Keputusan 
dan Cara Memberikan Solusi
Bos selalu Depends on Authority dan Knows How It’s Done
Keegoisan dalam mengambil keputusan sendiri pada seorang Bos 
biasanya didasarkan dari terlalu percaya diri karena mempunyai 
pengalaman. Padahal setiap pengalaman memiliki solusi yang 
berbeda. Namun, Seorang Bos Ketika memberi solusi hanya 
memberi jawaban singkat tanpa memberikan contoh.

Pemimpin selalu On goodwill dan Shows How It’s Done
Seorang pemimpin tidak hanya peduli pada masalah pekerjaan 
saja. Ia ingin lebih dekat dan mengenal bawahannya. Walaupun 
sudah mempunyai banyak pengalaman, seorang pemimpin 
seharusnya selalu “mengkosongkan gelas” dalam berdiskusi dan 
dapat membimbing serta memberi solusi dari tiap masalah 
bersama, sehingga Pemimpin mampu memberikan contoh.



Cara Berpikir dan Cara Menilai 
Sebuah Pekerjaan
Seorang Bos cenderung mengkritik dan memanipulasi karena 
terlalu fokus pada WHAT berupa hasil. 
Namun, seorang Pemimpin cenderung mendorong dan 
menginspirasi yang berfokus pada WHY.

WHY yang kuat akan menjadi 
Inspirasi dan membuat perusahaan
menjadi berbeda dari yang lain.
Hal itu akan menciptakan
daya tarik meningkat dan like-minded 
pada karyawan dalam bekerja.

RUMUS :
WHAT + HOW = NO SUCCESS
WHY + HOW = SUCCESS
WHAT +  WHY + HOW = META SUCCESS

WHAT

HOW (misi)

WHY (visi)

Golden Circle Method from Start With Why 
by Simon Sinek



Penghargaan dan Hasil
Bos selalu Takes Credits
Bos mengklaim prestasi yang didapat timnya sebagai penghargaan 
individu. Klaim tersebut menunjukkan sifat Bos yang cenderung 
tidak menghargai usaha tim. Seorang Bos memandang dirinya 
sebagai MVP (Most Valuable Player) dalam tim sehingga membuat 
space hubungan antara atasan dan bawahan.

Pemimpin selalu Gives Credits
Sedangkan, Pemimpin akan memberi kesempatan untuk mereka 
yang mau berusaha dan bekerja keras. Dari awal hingga akhir, baik 
kecil maupun besar, seorang Pemimpin akan menghargainya 
dengan sebuah penghargaan. Pemimpin juga menghargai setiap 
proses/ track record. Hal dasar tersebut menjadi langkah kecil 
dalam mencapai suatu target.



“Dengan bekerja bersama, kita mampu 
menghasilkan banyak hal. Melalui empati, pemimpin 
mampu memprioritaskan kepentingan timnya diatas 
kepentingan pribadi. Hasilnya, loyalitas dan 
dukungan penuh tim untuk mencapai target 
perusahaan.”

- Simon Sinek in TED



● Start With Why (Simon Sinek)

● Leaders Eat Last (Simon Sinek)

● http://pemimpin.id/10-perbedaan-antara-pemimpin-da
n-bos/

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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