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”Pertama kali saya menjabat 
sebagai manajer, saya selalu 

berpikir bahwa saya harus 
memerintah di sekitar bawahan 

saya. 
Tidak heran saya jika saya cepat 
diberhentikan dari posisi saya. 

Namun sejak saat itu, saya belajar 
banyak hal untuk menjadi manajer 

yang baik dan cara memimpin yang 
efektif” 

– Marty Nemko, Ph.D.



1. Berpakaian baik.
2. Rekrut karyawan dengan teliti, berhentikan 

karyawan tanpa ragu.
3. Jadilah inspirasi untuk karyawan-mu.
4. Bekerja sesuai kelebihanmu.
5. Miliki strategi.
6. Berikan tugas untuk karyawan-mu.
7. Perlakukan karyawan secara adil.
8. Bersikap tegas.
9. Jangan paksa untuk dapat penghargaan.

10. Ciptakan keterusterangan.
11. Ciptakan suasana rapat yang interaktif.
12. Ikut bagian dalam politik kantor.

Bagaimana Cara Memimpin 
yang Baik dan Efektif?



Lingkungan yang kita tempati sekarang adalah 
lingkungan yang menilai value diri kita melalui 
penampilan. 

#RULE1 : Berpakaian satu tingkat lebih bergaya 
daripada karyawan di level Anda, dua tingkat lebih 
bergaya dari bawahan Anda.

Supervisees Other 
manager

You

PENTINGNYA BERPAKAIAN 
BAIK SEBAGAI PEMIMPIN



"Great managers get the right 
people on the bus and the 
wrong people off before 

figuring out where to drive it.”
- Jim Collins

#RULE2 : Rekrut karyawan dengan teliti, 
berhentikan karyawan   tanpa ragu.

Sulit untuk mengubah karyawan yang malas menjadi 
pekerja keras, yang bodoh menjadi jenius

MENGAPA?



#RULE 3 : Karyawan akan lebih termotivasi untuk 
bekerja jika mereka percaya pada tujuan dan 
percaya pada pemimpinnya.

BAGAIMANA??
1. Yakinkan karyawan bahwa pekerjaan mereka 
semua bersifat krusial. 

2. Terpenting adalah : perilaku seorang pemimpin.  
Jika pemimpin memberikan strategi yang bijaksana 
kepada bawahannya, bekerja keras dan etis, fokus 
pada solusi bukan mengeluh, memprioritaskan 
peningkatan perusahaan bukan membesarkan diri 
sendiri, seorang pemimpin akan menginspirasi 
sebagian besar bawahannya.



 Bertukar pikiran dengan bawahan tentang 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang relevan.

Kembangkan rancangan rencana strategis

 Bagikan dengan kelompok dan revisi 
berdasarkan masukan mereka.

Jika strategi berhasil, apresiasi karyawan 
dengan cara dipuji atau diberi 

penghargaan finansial. 

Ketika tujuan tidak tercapai, atasi masalah 
dengan segera dan secara tegas tanpa 

melukai harga diri karyawan.

PENDEKATAN UNTUK 
MEMBANGUN STRATEGI

#RULE4 : Harus berstrategi



- Berusahalah untuk setidaknya disukai oleh semua 
orang.

- Luangkan waktu untuk mengembangkan 
hubungan dengan para petinggi. 

- Saat Anda ingin mengusulkan sesuatu, lihat 
apakah Anda bisa berbicara kepada orang yang 
tepat sebelum mengajukannya secara resmi, agar 
usulan Anda diterima.

- Jika Anda disabotase, peringatkan pelaku secara 
pribadi bahwa jika itu terjadi lagi, Anda akan 
melaporkannya.

BERPARTISIPASI DALAM
POLITIK KANTOR#RULE5 

:



Ternyata menjadi pemimpin 
yang baik tidak sesulit yang 
kubayangkan. Menurutku, inti 
dari cara memimpin yang 
efektif ini adalah dengan 
selalu bersikap terbuka, baik 
dari pimpinan kepada 
bawahan atau pun sebaliknya. 



● Being an Effective, Even Beloved Manager or 
Leader (Marty Nemko Ph.D.)

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/how-
do-life/201406/being-effective-even-beloved-ma
nager-or-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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