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Keunggulan Learning Leadership

Buku ini memberikan bimbingan dan teknik pelatihan diri untuk menjadi seorang 
pemimpin, yang berfokus pada lima dasar kepemimpinan, yakni bahwa Anda bisa, 
berkeinginan menjadi unggul, menantang diri sendiri, melibatkan dukungan, dan 
berkomitmen menjadi yang terbaik. 



Menjadi seorang pemimpin yang teladan, Anda harus bergerak melampaui 
sosok pemimpin yang digambarkan dalam film dan mulai menerapkan 
langkah-langkah dasar yang memungkinkan Anda untuk tumbuh dan 

berkembang menjadi seorang pemimpin. Oleh karena hal tersebut, Anda 
akan memberikan pengaruh yang lebih baik secara signifikan kepada orang 

disekitar, baik dalam hal bisnis atau hubungan pribadi.             



"Belajar adalah sebuah keterampilan utama. 
Ketika Anda secara penuh ikut serta dalam 

pembelajaran, dan ketika Anda melibatkan diri 
Anda dengan sepenuh hati dalam percobaan, 
refleksi, dan pelatihan, Anda akan mengalami 
kemajuan. Semakin baik dalam hal memimpin 
atau hal apapun, Anda harus tetap belajar."            



Pesan utama dari buku ini adalah tentang 
keyakinan bahwa Anda bisa menjadi seorang 

pemimpin. Ini tentang pola pikir yang 
berkembang, tentang menemukan nilai diri 

Anda, apa yang menantang Anda, 
menginspirasi Anda, memberikan Anda energi, 

dan yang mendorong Anda.         



Anda harus percaya pada diri Anda sendiri, 
mengetahui tanpa ada bayangan keraguan 
bahwa Anda bisa memimpin sebaik orang 
lain. Anda harus berinisiatif, mau memiliki 
dan menerima tantangan, menerima kritik 
positif maupun negatif, melibatkan sesama, 

dan memiliki keberanian.       



Kepemimpinan tidak dapat ditanamkan dalam 
diri, tetapi harus mengalir dari dalam keluar, 
kepercayaan dan nilai yang Anda miliki harus 
sesuai dengan gaya kepemimpinan Anda. Jika 
Anda paham dimana kepemimpinan berasal 

dari dalam diri Anda, perjalanan akan menjadi 
lebih mudah.          



Penelitian menunjukkan bahwa guru dengan 20 tahun 
pengalaman, rata-rata tidak lebih baik daripada guru 

dengan 10 atau 5 tahun pengalaman mengajar. 
Bagaimana bisa membedakannya? Penulis secara 
konsisten mengingatkan pembaca bahwa belajar 

adalah kuncinya. Hal-hal yang bisa Anda lakukan dalam 
belajar adalah dengan mencari pelatih, memperhatikan 

orang lain, membaca, mendengarkan, menghadiri 
pelatihan atau mencoba keterampilan baru. Lakukan 

setiap hari dan jangan berhenti belajar.             

"Pemimpin terbaik adalah pembelajar terbaik."



Apa Kabar Diriku? 

Pengetahuan #1



Tindakan bertanya kepada diri sendiri - sangat sederhana, sangat di salah pahami, 
dan sangat jarang diikuti - tetapi mengubah segalanya.

Salah satu cara yang paling berarti untuk menjadi pemimpin yang baik adalah 
dengan terbiasa pada tanggung jawab harian atau kebiasaan. Salah satu kebiasaan 
paling mudah untuk dilakukan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri yang 
akan sangat bermanfaat setidaknya untuk diri sendiri.

Jujurlah dengan jawabanmu dan berikan nilai sampai 10. Hal yang penting untuk 
dilakukan adalah dengan memulai proses menjadi kebiasaan sehari-hari. Ciptakan 
pertanyaanmu sendiri dan sangat cocok dilakukan dengan pasangan terpercaya 
dan menantang satu sama lain untuk melanjutkan kebiasaan ini sehingga diperoleh 
hasil yang semakin baik.



Pengetahuan #2 

Teka-teki dalam Suatu 
Hubungan 



"Untuk menjadi pemimpin teladan, Anda harus 
menghubungkan diri Anda dengan orang lain. 
Anda harus mengundang orang-orang untuk 
datang di hidup Anda. Anda harus mengetuk 

pintu dan memperkenalkan diri Anda".

Untuk menjadi sukses dalam bidang apapun, dibutuhkan 
sebuah tim, pelatih, rekan kerja, dan kru. Menjadi 

pemimpin yang dicita-citakan, Anda harus menerima 
bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun seorang 

diri.       



Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika membuat hubungan yang berharga 
antara lain:

• Jangan takut untuk meminta pertolongan, karena ada banyak orang yang senang 
untuk menolong.

• Tunjukkan empati dengan menjangkau orang-orang yang berada di luar zona nyaman 
Anda, misalnya orang yang berbeda pandangan politik, berbeda keyakinan, dan lain 
sebagainya. 

• Belajar dari orang-orang yang lebih baik dari Anda, datangkan mereka dalam 
kehidupan Anda, amati, dan pelajari mereka.

• Pilihlah orang-orang yang membuat Anda merasa baik tentang diri sendiri, yang 
mendorong Anda, melatih, menginspirasi, dan peduli kepada Anda.

• Hilangkan orang-orang negatif dari hidup Anda. 



“Untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, 
Anda butuh untuk terhubung. Miliki 

keberanian untuk mengembangkan dan 
mempertahankan hubungan ini, saling 

percaya memberikan umpan balik yang 
jujur tanpa anggapan dan prasangka.”       



Review Buku
Belajar kepemimpinan bukan hal yang mudah, tetapi buku ini memberikan 

keterampilan untuk memulai perjalanan Anda. Akan ada hambatan dan 
waktu bagi Anda ingin berhenti. Lakukan pelatihan diri sendiri, mulailah 
membuat jurnal kepemimpinan, bercita-citalah untuk berkembang setiap 

hari, tantang diri Anda, libatkan dukungan, dan berkomitmen untuk 
menjadi yang terbaik dan jadilah seorang yang sukses.               



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:
● Learning Leadership (Peter Taylor)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/learning-leadership/

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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