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Mengusahakan atau 
mengabaikan?

Dalam Sciene of People, memercayai bahwa setiap 
orang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk 
menginspirasi perubahan dengan menjadi pemimpin 
untuk kehidupan sehari – harinya.  Tidak berbeda 
dengan apa yang sudah sering saya sampaikan bahwa 
setiap individu memiliki kemampuan untuk 
memimpin, yang ada di dalam diri. Setiap individu 
dapat memilih untuk menjadi pemimpin yang baik 
dan akan lebih baik lagi setiap harinya atau 
sebaliknya. Hal ini kembali lagi pada setiap individu 
apakah akan mengusahakan atau mengabaikan?



Untuk mengusahakan apa yang ada di dalam diri 
kita agar bisa memaksimalkan kemampuan diri 

menjadi pemimpin yang baik, silahkan simak 
beberapa cara menurut John C Maxwell.



Tidak sedikit orang memberikan pendapat bahwa kita 
harus terlahir menjadi pemimpin atau keturunan 
seorang pemimpin agar bisa memimpin. Namun 
pernyataan ini salah besar, nyatanya menurut 
University of Illinois yang menyebutkan bahwa 
kepemimpinan didasarkan 30% pada genetika dan 70% 
pada keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. 
Adanya pernyataan ini membuktikan bahwa batasan 
kita akan meningkat seiring dengan perkembangan diri 
kita dan bahwa hukum ketertutupan ini tidaklah tetap. 
Jadi, kita bisa mencoba untuk menginvestasikan lebih 
banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan 
dalam diri kita.

Hukum Tutup



Dalam beberapa hal yang sedang kita kerjakan, kita 
harus memiliki area peningkatan. Apakah area tersebut 
dapat meningkatkan moral tim atau bahkan menjadikan 
kita menjadi komunikator yang lebih baik? Apakah pada 
area ini kita memang dapat membantu mengatur dalam 
penyelesaian masalah atau justru kita yang menimbulkan 
berbagai masalah? Dalam proses ini, sama halnya dengan 
kita menuntut pertumbuhan, kinerja, dan hasil dari 
orang lain, kita juga perlu menuntut hal yang sama pada 
diri kita agar menjadikan kita lebih baik setiap harinya. 
Jadi,: identifikasilah area peningkatan dan pertumbuhan 
pada diri kita dan mulailah proses belajar bagaimana 
cara untuk meningkatkan diri melalui beberapa 
penuntutan yang kita lakukan pada diri sendiri.

Hukum Proses



Kepercayaan merupakan hukum dasar yang kuat dalam 
menjadi seorang pemimpin. Menurut Maxwell, 
kepercayaan bermuara pada satu sifat sederhana yaitu 
konsisten dalam karakter. Pemimpin – pemimpin yang 
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu 
pemimpin yang tidak pernah goyah dari nilai – nilai 
yang dimiliki dan dapat diandalkan oleh orang lain 
dalam bertindak untuk kepentingan terbaik sebuah tim. 
Jadi, mulailah untuk mendapatkan kepercayaan orang 
lain dengan menjadi konsisten dan bertindak sesuai 
dengan nilai – nilai dalam tim.

Hukum Kepercayaan



Hukum penghormatan menyatakan bahwa secara alami orang akan 
menghormati dan mengikuti pemimpin yang memiliki peringkat lebih tinggi 
dari mereka dalam skala kepemimpinan. Namun, tentu saja kita tidak 
berjalan dengan peringkat pada kepala kita. 

Apabila sedikit orang yang memandang kita sebagai seorang pemimpin, 
itu artinya kita tidak menunjukkan dengan maksimal kemampuan 
kepemimpinan yang cukup kuat dalam diri kita. Untuk itu, kita bisa 
menambahkan nilai lebih dalam diri kita, seperti membantu lebih banyak 
orang dan menangani persoalan besar yang akan menjadikan kita memiliki 
reputasi sebagai seorang yang menciptakan hasil. Selain itu, kita bisa 
mencoba untuk menguasai bahasa tubuh dan jadilah sumber keberanian dan 
harapan ketika orang lain menghadapi tantangan yang berat, maka jadilah 
orang yang berani mengambil risiko dan maju , serta ingatkan bahwa mereka 
bisa mengatasinya dengan bersama Anda. Jadi, mulailah renungkan peringkat 
kepemimpinan Anda dan mulailah untuk mengambil tindakan agar 
memperoleh lebih banyak rasa hormat.

Hukum Penghormatan



Menjadi pemimpin bukan hanya untuk bertindak 
semaunya dan merasa paling bisa, tetapi juga perlu 
secara aktif menghargai orang lain. Banyak individu 
cerdas yang gagal menjadi pemimpin karena mereka 
hanya mengharapkan orang mengikuti mereka 
berdasarkan kecerdasannya saja. Jadi, mulailah untuk 
memperlakukan orang yang Anda ajak bekerja sama 
lebih seperti teman daripada mencoba membuatnya 
terkesan atas kecerdasan Anda. Coba tunjukkan pada 
orang lain bahwa Anda peduli dan menawarkan kerja 
sama untuk membantu dan dengan tulus tertarik pada 
mereka dan akan mendengarkan perasaan, serta 
gagasan mereka.

Hukum Koneksi



Nah, setelah menyimak tulisan ini, mungkin dari temen – 
temen bisa untuk merenungkan dalam diri kalian “apakah 
kalian sudah menjadi pemimpin yang baik?”

 Jika belum, yuk coba mengusahakan diri kita supaya menjadi 
pemimpin yang baik! Dengan cara selalu meningkatkan 
kemampuan diri, berinvestasi untuk mengembangkan 
keterampilan, dan mencoba untuk menghargai orang lain. 

Setiap kita adalah pemimpin, mau 
mengusahakan dan meningkatkan 
adalah proses untuk menjadi lebih 

baik setiap harinya.



● How to be a good leader (Anisa Azaria)
● https://www.scienceofpeople.com/how-to-

be-a-good-leader/

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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