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Pengantar

Buku ini memberikan ilmu berupa 26 teori dasar yang tak terbantahkan untuk 
menciptakan sekaligus mempertahankan hubungan kekuasaan supaya kita bisa 
menjadi unggul dalam kehidupan ini.

Hubungan Kekuasaan
🡪 Bentuk hubungan dalam suatu kelompok dimana satu orang memiliki 
kekuasaan sosial yang lebih daripada yang lain dan setiap orang bisa saling 
menopang satu sama lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan sekaligus 
meraih tujuan bersama.



Kenapa Butuh Hubungan 
Kekuasaan?

• Dalam urusan pekerjaan maupun kehidupan secara 
umum, Anda tidak bisa melakukannya sendirian. 
Pada akhirnya, Anda perlu berinteraksi dengan orang 
lain guna mencapai kesepakatan yang baik.

• Tingkat kesuksesan yang dapat Anda raih sangat 
bergantung pada jenis hubungan yang Anda bentuk 
dan nilai apa saja yang Anda pegang secara teguh.

• Untuk membangun hubungan seperti ini 
membutuhkan usaha dari diri sendiri serta butuh 
timbal balik yang baik dari orang lain.



Pelajaran Penting dari 
Buku Ini

1. Memberi dan menerima dalam hubungan 
kekuasaan

🡪 Ketika berada pada suatu relasi, jangan hanya 
berpikir tentang apa yang bisa kita dapat. Tetapi, 
kita juga harus berkontribusi baik secara mental, 
material, maupun emosional untuk membantu 
orang lain dalam kelompok relasi Anda supaya 
bisa mencapai tujuan bersama.



Pelajaran Penting dari 
Buku Ini

2. Mempertahankan nilai yang spesifik guna 
membentuk dan mempertahankan hubungan 
kekuasaan.

� Membangun sebuah relasi kekuasaan tidak bisa 
dilakukan secara spontan. Relasi seperti ini harus 
dicari dan diusahakan secara maksimal agar 
mendapatkan kualitas dari jumlah teman yang 
Anda punya.

� Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan 
aspek-aspek penting seperti empati, integritas, 
dan kepercayaan untuk membentuk fondasi 
relasi yang kuat.



Pelajaran Penting dari 
Buku Ini

3. Tunjukkan minat pada teman Anda

� Biasanya ketika menghadapi anggota relasi Anda, 
semisal klien atau atasan, kita perlu menunjukkan 
sebaik mungkin bahwa kita berkualitas dan 
mampu bekerja dengan baik.

� Akan tetapi, dalam buku ini disampaikan bahwa, 
akan lebih baik bila Anda mengkoneksikan diri 
dengan teman Anda pada suatu bidang yang 
sangat menarik bagi mereka. Bisa mulai dari 
membicarakan sesuatu yang mereka minati atau 
dengan memberikan perspektif baru pada 
masalah terkininya.



Tips Membentuk Hubungan 
Kekuasaan 

1. Buat daftar atribut utama Anda (bisa 
berupa bakat, minat, ideologi).

2. Buat daftar orang-orang dalam jaringan 
Anda yang memiliki kesamaan atribut dan 
visi.

3. Buat daftar orang-orang dalam jaringan 
Anda yang memiliki pandangan yang 
berbeda walau tujuannya sama.

4. Mendekatlah kepada mereka dan mulai lah 
membentuk fondasi hubungan kekuasaan.

5. Persiapkanlah waktu untuk bertemu dan 
saling berdiskusi guna mencapai tujuan yang 
jelas.



Kesimpulan
• Pada akhirnya, hubungan kekuasaan ini 
berbeda dengan hubungan yang lain dan tidak 
bisa dibentuk secara tiba-tiba. Butuh usaha dan 
tujuan yang jelas untuk menjaga hubungan 
seperti ini.
• Untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita 
yang tinggi, diperlukan segala bantuan yang bisa 
didapat dari orang lain.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IR
9SSiGBfXQ4i88kPtLaxGecu4e0QXgQ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IR9SSiGBfXQ4i88kPtLaxGecu4e0QXgQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IR9SSiGBfXQ4i88kPtLaxGecu4e0QXgQ


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:
● Power Relationships (Andrew Sobel & Jerold Panas)
● https://booksummaryclub.com/power-relations-summary/

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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