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Pembuka 

Argumen Mark LeBusque sangat jelas dalam praktik manajemen manusia. 
Banyak organisasi yang menghargai perilaku robotik, juga ketergantungan 
pada proses dan kontrol.  
 
Model kuno tersebut dapat mengikis kebahagiaan dan produktifitas bekerja. 
Solusi penulis sederhana, yaitu memperlakukan orang lain dengan manusiawi. 
Penulis juga mengatakan bahwa cara sederhana ini membantu dalam 
kepemimpinannya dan membantu dalam menembus target. 



“Strategiku yaitu orang 
lain menjadi bahagia 

dan bersenang-
senang.” 

-Menjadi Manusia, hal.14 



Menjadi Manusia, 
Bukan Robot 

Ide Utama 



Banyak organisasi yang bergantung pada sistem kuno 
dan hierarki, sehingga mereka lebih mengutamakan 
kemampuan teknis. Dengan hierarki, pemimpin yang 

melakukan pendekatan lebih manusiawi, akan 
dicurigai. 

 
Manajemen manusiawi menurut LeBusque: 
1. Ubah kesusahan menjadi kenyamanan belajar 
2. Keseimbangan sangat penting 
3. Buatlah tujuan jelas 
4. Ubah aturan otoritas menjadi kepemimpinan 
5. Mendengarkan dan belajar 



Kepercayaan itu 
Penting 
Pelajaran Pertama 



 
„‟Banyak manajer yang bertindak sebagai 
pembunuh kepercayaan. Para manajer ini 
terbilang egois karena hanya memikirkan 
bagaimana ia dipandang apabila timnya 

melakukan kegagalan karena kemampuan atau 
kompetensi.  

 
Semua itu bisa menghilangkan eksperimen, 
inovasi, dan tantangan karena semua pihak 
bermain aman. Hingga akhirnya, terciptalah 

semakin banyak robot.” 
- Menjadi Manusia, hlm 64-65 

 
 
 



 Ada 3 komponen hubungan kepercayaan menurut LeBusque 
 

• Motif - Apakah kamu akan membantuku? 
• Kapasitas – Dapatkah kamu melakukan pekerjaan itu? 
• Dapat dipercaya – Apakah kamu benar-benar melakukan apa yang ingin kamu 

lakukan?  
  

Dari antara 3 elemen di atas, menurut penulis, elemen motif merupakan elemen yang 
paling penting. Jika elemen motif tidak ada dalam hubungan kerja, dua komponen yang 

lain juga tidak akan terpenuhi.  
 
 

Saat kita tahu bahwa manajer akan membantu dan menjaga kita, maka kita memiliki 
kebebasan untuk memberikan solusi dan ide baru. Manajer yang tahu bahwa ia pun 

didukung anggotanya, juga akan memberi hasil yang positif. 
 
 



5 Pertanyaan 
Utama 
Pelajaran Kedua 



 
LeBusque memberikan lima pertanyaan yang ia 

gunakan untuk mengenal timnya.  
 

Pertanyaannya yaitu 
 

1. Apa yang kamu ekspektasikan dari saya? 
2. Bagaimana cara kerjamu? 
3. Bagaimana caramu menjaga keseimbangan? 
4. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin 

yang baik? 
5. Apa nilai terpentingmu? Mengapa? 
 
 
Menurutnya, pemimpin sebaiknya 
mendengarkan 70% dan berbicara 30% dalam 
pembicaraan ini. 



Kesimpulan 
Robot melakukan sesuatu, begitu juga manusia. Kita sebaiknya berubah dari 
melakukan pekerjaan (rapat, membuat laporan, dan melakukan kesepakatan) 
menjadi lebih manusiawi dalam pekerjaan (kolaboratif, autentik, dan hadir 
sepenuhnya saat ini). Seperti yang dikatakan penulis, perubahan pendekatan tidak 
hanya membicarakan perasaan bahagia saat bekerja, namun juga bisnis yang 
berkembang.  

Sudah 



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: 

● Being Human (Mark LeBusque) 
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/being-human/ 

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. 



Kinanti Priscilla Natalie| Psychology Student 

Kinanti merupakan mahasiswa psikologi semester 5 yang memiliki 
minat dalam kesehatan mental dan pengembangan diri. Di waktu 
luang, ia memiliki hobi bermain alat musik dan membaca. 


