
Diterjemahkan oleh Vivi Bella Callista
Disunting oleh Utari Ayuningtyas  

THE LEADERSHIP 
HABIT

(Kebiasaan Kepemimpinan)
Tammy R. Berberick, Peter Lindsay, 

Katie Fritchen



“Kebiasaan kepemimpinan dibentuk dengan melakukan 
kepemimpinan yang cerdas secara konsisten. Menerapkan ide-ide 

cemerlang dapat mengubah perilaku untuk mendorong hasil. 
Perbedaan kecil dalam cara para pemimpin bertindak dan 

merespons, perbedaan kecil dalam cara mereka berperilaku, dapat 
membuat perbedaan besar dalam hasil mereka.”

The Leadership Habit, halaman xi



The Leadership Habit, oleh Tammy R. Berberick, Peter Lindsay, dan Katie 
Fritchen mengidentifikasi sepuluh kompetensi inti untuk pemimpin yang 
efektif. Setiap bab memberikan argumen tentang pentingnya setiap 
kompetensi, studi kasus dan penelitian global tentang manajer dengan 
kapasitas untuk memimpin tim mereka menuju kesuksesan serta taktik yang 
bisa ditindaklanjuti untuk membantu para pemimpin mengembangkan 
kompetensi mereka.



 Setiap bagian diakhiri dengan rekap singkat mengenai konsep masing-masing 
kompetensi, serangkaian penilaian pribadi, dan latihan yang dapat dilakukan 
para pemimpin dengan tim mereka. Kalau Anda orang baru di posisi 
kepemimpinan, profesional berpengalaman yang sedang mencari perbaikan, 
atau bercita-cita untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
menjadi pemimpin hebat dalam kondisi apapun, The Leadership Habit akan 
memberi Anda wawasan dan kiat yang dapat Anda aplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari Anda.



Kebiasaan 
Membuahkan Hasil 

Ide Utama



“Bahasa para pemimpin tidak 
terbatas pada kata-kata 

melainkan pada cara para 
pemimpin berkomunikasi 

melalui tindakan.”
The Leadership Habit, halaman 147



• Dorongan Untuk Hasil
• Bangun Tim yang Tepat
• Pengaruhi Orang Lain
• Memahami Bisnis
• Menjalankan Visi
• Mendorong Keunggulan
• Mengembangkan Hubungan Positif
• Mengembangkan Fokus Pelanggan
• Membina Inovasi
• Model Perkembangan Pribadi

The Leadership Habit membahas sepuluh kompetensi utama untuk para 
pemimpin, dengan setiap bagiannya dipecah menjadi tiga bidang keterampilan 
khusus. Kompetensi utama yaitu:



Yang saya suka dari buku ini adalah penulis tidak menganjurkan solusi yang 
menyeluruh atau solusi yang instan. Mereka menyadari bahwa belajar seperti 
halnya kepemimpinan bukanlah suatu peristiwa atau tugas yang dapat 
diselesaikan melainkan dikembangkan melalui tindakan dan praktik 
yang berkelanjutan. Anda tidak perlu mengubah cara Anda menghadapi 
pekerjaan secara radikal untuk menjadi pemimpin yang lebih baik tetapi 
Anda perlu membuat perilaku mengubah kebiasaan.



Salah satu contoh yang saya suka: Dalam kompetensi Mendorong Keunggulan 
penulis mendesak para pemimpin untuk membeli kartu catatan pribadi, dan 
membuat sebuah kebiasaan atau menulis catatan pribadi kepada anggota tim 
berisi ucapan terima kasih atas kerja keras mereka, dan berikan 
contoh-contoh keunggulan yang spesifik. Anda dapat dengan mudah 
menyelesaikan tindakan ini dalam waktu lima menit per minggu tetapi 
apresiasi yang dirasakan tim Anda akan menciptakan hasil yang bertahan 
lama.



Akuntabilitas itu 
Sangat Penting

Pelajaran #1



“Perangkap yang dapat muncul 
ketika tim dan individu tidak 

bertanggung jawab untuk 
mengerjakan sebuah proyek, atau 

melaksanakan langkah-langkah yang 
diperlukan sampai selesai, dapat 
diekspresikan dalam laporan lucu 

tentang empat orang bernama 
semua orang, siapa saja, seseorang 

dan tak seorangpun.”
The Leadership Habit, page 4



“Terdapat sebuah proyek penting yang 
kemudian semua orang yakin bahwa  

seseorang akan melakukannya. Siapa saja bisa 
melakukannya, tetapi nyatanya  tak seorang 
pun melakukannya. Seseorang marah karena 
hal itu merupakan pekerjaan semua orang. 
Semua orang berpikir bahwa siapa saja bisa 

melakukannya, tetapi tak seorang pun 
menyadari bahwa semua orang tidak akan 

melakukannya. Akhirnya semua orang 
menyalahkan seseorang ketika tak seorang 

pun melakukan apa yang siapa saja bisa 
lakukan.”

The Leadership Habit, page 4



Akuntabilitas adalah landasan membangun kepercayaan. Dalam hal ini, 
kepercayaan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang efektif. Kalau 
Anda mendorong untuk hasil, menjalankan visi, mendorong keunggulan, dan 
membina inovasi, Anda membutuhkan kepercayaan dan akuntabilitas di pihak 
Anda.



Seperti yang ditunjukkan kisah di atas, kurangnya kejelasan seputar ekspektasi 
dan akuntabilitas menyebabkan proyek terlantar dan terbengkalai. Ketika 
ekspektasi tidak jelas, mudah untuk menganggap bahwa “seseorang” akan  
menanganinya. Para pemimpin yang efektif menetapkan ekspektasi yang jelas 
dan transparan, baik untuk diri mereka sendiri maupun tim mereka. Sangat 
penting untuk mengembangkan hubungan saling percaya. Ketika tim Anda 
tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda, maka mereka menghabiskan 
lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan jadwal dan logistik, dan lebih 
banyak waktu melakukan pekerjaan yang baik.



Akuntabilitas juga memungkinkan anggota tim untuk mengatur waktu dan 
jadwal mereka sendiri. Jika sebagai pemimpin Anda memercayai anggota tim 
Anda untuk menyelesaikan bagian proyek mereka tepat waktu maka Anda 
tidak perlu membuang waktu memanajemen mikro atau memeriksa 
kemajuan mereka. Tim Anda akan merasa diberdayakan untuk mengelola 
beban kerja mereka sendiri, dan menghasilkan hasil yang lebih baik. 



Satu contoh sederhana dari prinsip ini dalam kehidupan nyata: Saya lebih 
cocok untuk mengerjakan proyek-proyek kreatif di pagi hari, dan cenderung 
mengurus email / logistik / koordinasi proyek untuk sore hari. Manajer dan 
tim saya memercayai saya untuk memenuhi tujuan saya, sehingga hari-hari 
saya tidak mempengaruhi mereka, dan mereka tidak perlu khawatir tentang 
hal itu (cukup penting dalam pekerjaan yang berorientasi pada hasil, 
lingkungan kerja virtual).

Saya telah bekerja di banyak tempat di mana kebebasan semacam ini bukanlah 
sesuatu yang lumrah dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa saya 
adalah anggota tim yang jauh lebih tidak produktif dengan orang yang 
mengkhawatirkan kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.



Pemimpin 
Memodelkan 

Perilaku yang Baik
Pelajaran #2



"Pemimpin memiliki dua tanggung jawab yang 
berkaitan dengan perkembangan diri mereka: 

Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran diri 
untuk mengenali perbaikan pribadi yang diperlukan 
dan pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Yang 
kedua adalah menunjukkan perkembangan pribadi 

dan manajemen waktu dan energi pribadi yang efektif. 
Bagian demonstrasi sangat penting untuk membangun 

tim yang berkomitmen pada pertumbuhan. "

The Leadership Habit, page 133



Prinsip ini tampak sederhana, seperti orang cenderung mencerminkan perilaku Anda 
sendiri kembali kepada Anda. Siapa pun yang telah menghabiskan waktu bersama seorang 
anak kecil memahami hal ini secara implisit. Anak-anak adalah spons yang meniru tindakan 
Anda lebih dari kata-kata Anda. Orang tua yang berantakan tidak akan dipatuhi ketika 
meminta anak mereka untuk merapikan barang mereka sendiri (atau harus mengomel dan 
berteriak untuk membuat mereka melakukannya).

Dalam bisnis, seperti dalam kehidupan Golden Rules berlaku perlakukan orang dengan 
cara Anda ingin diperlakukan. Dalam ranah penulisan, kami menyebutnya ”tunjukkan, 
bukan dijelaskan,” dan saya mencoba untuk menerapkan prinsip ini dalam hidup saya serta 
usaha saya sebagai penulis dan editor.



Sebagai seorang editor, penting bagi saya untuk menjaga suara otentik dari setiap 
penulis yang bekerja dengan saya. Saya sering mengatakan ini, tetapi saya berusaha 
setiap hari untuk hidup sesuai dengan idealisme saya sendiri. Sebagai seorang 
pemimpin, Anda dapat bilang bahwa Anda memiliki open door policy (kebijakan 
pintu terbuka) sampai Anda menghabiskan seluruh energi dan waktu Anda tetapi 
tidak ada yang akan mempercayai Anda kecuali Anda mengambil tindakan untuk 
memulai melakukannya sendiri.



Anda dapat mengkaji pentingnya pembelajaran kepada tim Anda tetapi jika 
Anda belum menjadikan pembelajaran Anda sendiri sebagai prioritas, tim 
Anda akan mendapatkan petunjuk bahwa Anda tidak terlalu peduli tentang hal 
itu. Tim yang efektif terdiri dari individu-individu yang mencari peluang 
pengembangan pribadi dan profesional. Para pemimpin hebat memodelkan 
perilaku ini, dengan demikian menunjukkan prioritas mereka kepada tim.



The Leadership Habit adalah tambahan yang bagus untuk daftar bacaan 
pemimpin mana pun. Prinsip yang mendasari buku ini bahwa para pemimpin 
hebat berupaya mengembangkan kebiasaan dan tindakan mereka setiap hari. 
Ini dapat berlaku jika Anda seorang eksekutif berpengalaman atau pemimpin 
tim, atau kontributor individu untuk sebuah tim yang mencari taktik untuk 
meningkatkan keterampilan kepemimpinan Anda. Seperti biasa, saya berpikir 
penting untuk membedakan antara manajemen dan kepemimpinan. Dalam hal 
ini "manajer" adalah bagian dari deskripsi pekerjaan atau jabatan, sementara 
menjadi "pemimpin" yang efektif adalah pola pikir yang bisa kita adopsi. Kita 
semua dapat bekerja untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari.



Bagaimana Anda 
mengembangkan 

kebiasaan 
kepemimpinan?



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:
● The Leadership Habit (Tammy R. Berberick, Peter Lindsay, Katie Fritchen)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-leadership-habit/

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/the-leadership-habit/
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