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Dalam pembicaraan TED-nya dari Februari 2011, 
Pensiunan Jenderal Angkatan Darat Stanley 
McChrystal berbicara tentang keterampilan utama 
bagi para pemimpin yaitu kemampuan untuk belajar. 
Menurutnya, tantangan utama yang banyak kita 
hadapi sebagai pemimpin adalah ketika kita memiliki 
titik buta terhadap sesuatu, namun kita telah 
menyamarkannya dengan baik sehingga kita tidak 
dapat melihatnya bahwa kita membutuhkan 
terhadap pembelajaran dan pertumbuhan.



Yuk kita kenali yang mana musuh 
dan yang mana teman kita untuk 
menjadi pemimpin yang efektif  !



Musuh: Ketidakmampuan untuk mengakui
Ketika kita berada dalam situasi dimana kita tidak 
tahu sesuatu, tetapi tidak mengakui kepada diri sendiri 
atau orang lain bahwa kita tidak tahu atau disebut 
juga tidak jujur.

Teman: Berani mengakui “ Saya tidak tahu “
Kemampuan untuk mengatakan saya tidak tahu 
membuka ruang untuk belajar, dan merupakan ciri 
seorang pemimpin. Sebagian besar untuk menjadi 
pemimpin yang efektif yaitu membutuhkan kesadaran 
diri.



Musuh: Suasana hati dan emosi yang kuat
Seperti kebencian, kesombongan, kemarahan, dan 
frustasi adalah musuh pembelajaran yang kuat yang 
menghentikan kita untuk menjadi pemimpin yang 
lebih baik kemudian pembelajaran pun terbatas.

Teman: Suasana hati dan emosi positif adalah teman 
belajar
Ambisi, rasa syukur, penerimaan, dan kekaguman yang 
dapat membuka pembelajaran. Suasana hati inilah cara 
terbaik untuk membantu pembelajaran.



Musuh: Ketidakpercayaan atau ketidaksukaan 
terhadap orang lain
Interaksi kita dengan orang lain dimana kita tidak 
nyaman dengan orang tersebut kemudian kita tidak 
mempercayai apa yang mereka katakan merupakan 
musuh besar terhadap pembelajaran kita.

Teman: Kemampuan untuk menerima pendapat atau 
saran dari siapapun



Inilah saatnya untuk menghadapi musuh belajar 
kita. Mereka hadir dalam diri kita semua, dan 
sebagai seorang pemimpin, semakin kita 
menghadapi mereka, menjelajahi mereka, dan 
mengakhiri kekuasaan mereka atas kita, semakin 
cepat kita bisa menjadi pemimpin yang ingin diikuti 
orang lain.
Buka mata, buka telinga dan tubuh kita untuk 
memperluas belajar.



“ Jika kita mengabaikan 
musuh kita dan diri kita 
sendiri, kita pasti berada 

dalam bahaya “
- Sun Tzu -
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