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"Perlakukan anggota timmu layaknya alat, 
angka, atau bawahan, dan kau dapat 

menantikan munculnya budaya organisasi 
yang penuh dengan sikap apatis, 

ketidakterikatan dan pembangkangan yang 
dapat terjadi di organisasi tersebut."

Dikutip dari Flat Army, halaman 261



Pontefract menulis buku yang berjudul Flat Army yang berisi tentang model 
kepemimpinan yang baik. Buku ini memberikan bukti kuat mengapa suatu organisasi 
harus membangun kebiasaan kerja yang kolaboratif dan saling terikat, 
yang menggambarkan “Flat Armies”, yaitu sekelompok karyawan yang bergerak 
bersama untuk memberikan hasil yang signifikan bagi organisasi mereka



5 Prinsip 
Kepemimpinan 
berdasarkan buku 
Flat Army



Connection – Koneksi 
Dijelaskan pada buku tersebut, bahwa koneksi adalah suatu 
tindakan untuk menjadi pemimpin yang menarik.
Mengapa “menarik”?
Koneksi dapat memperluas hubungan dengan anggota tim. 
Dengan memperluas hubungan, anggota tim akan dapat lebih 
mengenali kita sebagai pemimpin dan tentu perlu disertai 
dengan “Apa yang mereka kenali mengenai saya sebagai 
pemimpin?”
Koneksi yang baik dengan anggota tim dapat membuat diri 
menjadi pemimpin yang dapat menarik anggota tim untuk 
tetap menjunjung kebiasaan kerja yang kolaboratif dan 
meningkatkan ikatan tim yang baik 



Collaboration – Kolaborasi 

Sering kita mendengar perbedaan “Bos” dan “Pemimpin”. 
Seorang pemimpin akan melakukan kolaborasi, tindakan yang dilakukan antara 
pemimpin dan anggota tim untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Seorang pemimpin tidak serta-merta hanya memerintahkan anggota timnya 
untuk melakukannya sendiri, tetapi ia ikut terlibat secara langsung.



Participation – Partisipasi 

Berkaitan dengan kolaborasi, seorang pemimpin tidak hanya mengemban 
tugas dengan melabeli dirinya “pemimpin”, tetapi seorang pemimpin harus 
terlibat di setiap aspek. Dengan  partisipasi yang baik dan meluas, seorang 
pemimpin dapat melebarkan jaringan yang ia miliki dan dapat menyebarkan 
pengetahuan yang ia miliki sebagai seorang pemimpin karena seseorang dipilih 
menjadi pemimpin tentu dengan alasan yang tepat, yang umumnya ia yang 
memiliki kelebihan di antara anggota timnya, baik dari pengetahuan, sikap, dan 
kemampuannya.



Learning – Belajar 

Sebagai seorang pemimpin, bukan berarti ia adalah yang terpintar, yang bisa 
melakukan segalanya. Jika seorang pemimpin bisa melakukan segalanya, 
mengapa ia harus menjadi pemimpin?
Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salah 
satu contohnya adalah di organisasi. Berbagai hal dapat menjadi pengetahuan 
yang berharga yang bisa dipelajari dan didapatkan melalui berorganisasi. Juga 
dapat berasal dari berbagai orang di dalam tim sehingga sebagai pemimpin, 
seseorang dapat mengakui bahwa belajar dapat dilakukan terus menerus, 
didorong oleh komunitas dan dapat dilakukan dimanapun.



Technology – teknologi 

Teknologi berperan penting dalam menjadikan diri sebagai pemimpin yang 
baik. Teknologi menghubungkan segalanya agar dapat berjalan dengan baik.
Begitupun dalam berorganisasi, teknologi menjadi aspek yang mendukung 
suatu organisasi agar memastikan organisasi tetap terlibat dan terhubung



Kelima prinsip tersebut digabungkan untuk menciptakan filosofi Flat Army 
untuk mengembangkan pemimpin yang dinamis dan efektif, dan budaya 

organisasi yang baik



Ini Tentang Membangun Budaya, 
Bukan Keterlibatan

"Keterlibatan karyawan dan hasil 
bisnis adalah apa yang kami ukur, 

tetapi budaya organisasi - melalui Flat 
Army - adalah apa yang kami bangun."

- Flat Army, halaman 262



Sejak tadi, hal yang terfokuskan adalah bagaimana menciptakan keterikatan 
anggota tim yang merupakan indikator keberhasilan dan seharusnya hal yang 
difokuskan adalah bagaimana menciptakan ikatan anggota tim yang baik, yaitu 
dengan membangun suasana kerja yang dibutuhkan organisasi dan tentu 
berdasarkan kebutuhan anggota tim



Lakukan Semua yang Dapat Anda 
Lakukan Untuk Menghubungkan, 

Berkolaborasi, dan Mendapat 
Keselarasan

“Tujuannya bukan untuk membentuk tim 
yang lebih besar, tetapi untuk membuat tim - 

berapapun ukurannya - sebaik mungkin. 
Adalah tanggung jawab pemimpin untuk 
membantu anggota tim mencapai sasaran 

profesional atau karier mereka."
- Flat Army, halaman 125



Perlu ditekankan bahwa seorang pemimpin harus fokus untuk membentuk 
kolaborasi dan membantu menciptakan hubungan yang baru melalui 
organisasi. 
Seorang pemimpin harus bisa mengembangkan koneksi dengan cara 
melakukan berbagai kolaborasi.



Anda Tidak Akan Jauh Tanpa 
Membangun Kepercayaan Yang Dalam

“Oleh karena itu, keterikatan, menurut 
pendapat saya, adalah tentang apakah 
seorang karyawan merasa dipercaya 
atau tidak oleh para pemimpin untuk 
melakukan hal yang benar ketika itu 

diperhitungkan."
- Flat Army, halaman 13



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Flat Army (Dan Pontefract)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/flat-army/

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.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/flat-army/
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