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Isi buku : 
 

Buku Fearless Leadership mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang dapat mengenali kekuatan internal, serta 

menyadari titik buta maupun kelemahan kita, dan menantang diri sendiri untuk memperbolehkan orang lain melatih perilaku 

dan memberikan masukan kepada kita di sekitar titik-titik buta ini. 

 

Para pemimpin terkadang terlalu asyik memikirkan keberhasilan bisnis, tetapi lupa aspek penting membangun keberhasilan 

tersebut yaitu budaya komunikasi dan orang di dalamnya.  

 

Titik buta bukan cacat dan tidak disengaja. Menurut Malandro, titik buta dapat kita katakan juga sebagai “perilaku otomatis”.  

 

Contoh dari perilaku otomatis ini adalah "kebutuhan untuk menjadi benar" dan "memiliki semua jawaban", sementara secara 

bersamaan mengabaikan kebutuhan untuk lebih selaras dengan kesuksesan bisnis.  

  

 



"Dalam model 100% - nol akuntabilitas, tidak masalah apa yang 
orang lain pilih. Akuntabilitas dipandang sebagai kemampuan 
untuk mengontrol masalah atau situasi, bukan tentang siapa 
yang harus disalahkan atau apa yang menyebabkan masalah." 

 

- Kepemimpinan yang Tak Mengenal Rasa Takut, halaman 150  
 



 
  
 

Dalam model 100% - nol akuntabilitas, kamu bertanggung jawab secara 
penuh terhadap tindakanmu, tidak menghakimi perilaku orang lain dan 
tidak pula mengharapkan orang lain untuk mengambil akuntabilitas 
terhadap perilaku mereka. Nol berarti tidak menunggu orang lain untuk 
bertindak.  
 
Elemen utama dalam pendekatan ini adalah seluruh bagian dari organisasi 
mitra berkomitmen untuk memberikan kepercayaan sejak dini (merupakan 
syarat) dan tetap transparan. 
 
100%-nol akuntabilitas berarti mendengarkan untuk tujuan positif; 
menghilangkan ambiguitas dengan cara menjadi jujur dan jelas mengenai 
perilaku, dan respons cepat. 
 



Mencapai hal ini jelas bukan tugas yang mudah dan membutuhkan tekad yang 
kuat. Beberapa langkah yang patut kamu coba adalah:  

 

1.Tetap bersikap optimistis dan positif 

Meskipun berlawanan dengan nilai inti dan kepercayaanmu, tetaplah optimistis 
dan positif. Contohnya, alih – alih mengatakan, “Itu kan bukan salah saya” 
lebih baik memilih untuk bertanggung jawab 

 

2. Hindari mentalitas korban. 

Ubah mental dari, “Aku akan melakukan ini jika kamu melakukan itu" ke arah 
mengambil tanggung jawab penuh, terlepas dari perilaku orang lain. 



3. Ambil sikap berani terhadap pencapaian dan kurangi komitmen setengah 
hati. 

 

4. Biarkan dirimu berbicara dengan konstruktif daripada tetap diam. 

Hal ini akan memungkinkan orang lain melihatmu mengerjakan apa yang kamu 
katakan. Juga, diskusikan secara terbuka titik-titik buta yang kamu punya dan 
izinkan orang lain untuk melatihmu dan memberi masukan 

 

5.Dengarkan niat positif alih-alih mengabaikan dan membuat asumsi. 

Tetapkan tujuan organisasi sebagai prioritas. Jangan berkeliaran di asumsimu 
sendiri, tetapi raih keselarasan anggota tim dengan kemitraan yang 
berkomitmen. 

 



Pelajaran 1 
 
 

Mendengarkan Secara 
Otomatis  

 



"Mendengarkan secara otomatis 
adalah proses menyaring dan 

mengubah informasi secara tidak 
sadar untuk mendukung pandangan 

dan keyakinanmu" 
 

- Kepemimpinan yang Tak Mengenal Rasa Takut, 
halaman 75  

 



Untuk mempertahankan akuntabilitas nol-100% dan menghindari perilaku 
yang merasa harus benar, maka periksa asumsi kita ketika mendengarkan 
informasi dan tetap terbuka terhadap gagasan – gagasan baru. 

Dengarkan orang lain tanpa membela, menjelaskan atau membenarkan. 
Mendengarkan secara otomatis adalah rangkaian tertutup. Sesuatu terjadi dan 
... 

• Kamu punya reaksi 

• Kamu membentuk penilaian 

• Kamu mengarang cerita 

• Kamu mencari bukti 

• Kamu memprediksi masa depan 

Ini didasarkan pada keyakinan daripada niat. Ini adalah perilaku otomatis yang 
sangat berbahaya dan dapat memiliki hasil yang menghancurkan. 



Kepemimpinan yang tak mengenal rasa takut berarti melepaskan kebutuhan 
untuk menjadi benar, memperluas pemikiranmu, dan mengambil tindakan 
tegas untuk memperbaiki perilakumu, dan mencapai hasil yang lebih baik. 

 

Pertimbangkan bagaimana kamu membuat penilaian terhadap orang atau 
kelompok. Tanyakan kepada diri sendiri: "Bukti apa yang telah saya 
kumpulkan?" dan "Cerita apa yang telah saya ceritakan?" Periksa egomu dan 
periksa apakah perilakumu ada yang kontraproduktif. 



Pelajaran II 
5 Tingkat Penyelarasan  



"Pertanyaan informal „Apakah kita semua setuju?‟ sering 
digunakan dalam pertemuan. Tidak memiliki pilihan selain 

menyetujui atau tidak setuju, banyak orang mengangguk dan 
patuh. Tragisnya adalah kepatuhan sering keliru sebagai 

keselarasan, sampai gangguan terjadi." 

- Kepemimpinan yang Tak Mengenal Rasa Takut, halaman 235-236 



Malandro telah mengembangkan model unik untuk memberikan kejelasan seputar 
akuntabilitas untuk perjanjian. Model ini disebut sebagai Lima Tingkat Penyelarasan. 
Di mana tingkatanmu? 

 

Tingkat 1: Mengundurkan diri; secara aktif melepaskan diri dan tidak mengharapkan 
apa pun untuk berubah. 

Tingkat 2: Perhatian; menunjukkan perhatian yang tidak selaras dan tidak peduli 
tentang beberapa aspek, layaknya pihak ketiga. 

Tingkat 3: Patuh; suatu bentuk pengunduran diri tetapi membiarkan kelompok 
mengambil akuntabilitas daripada mengambil tanggung jawab untuk masalahmu 
sendiri. 

Tingkat 4: Komitmen Intelektual; mendukung keputusan tetapi kurang komitmen 
penuh untuk pelaksanaan selama inisiasi untuk implementasi dan penyelesaian 
penuh. 

Tingkat 5: Komitmen Emosional dan Intelektual; Penyelarasan bersifat intelektual 
dan emosional dan kedua aspek tersebut dijalankan. 



• Untuk mencapai penyelarasan dalam suatu organisasi, tanyakan pada 
kelompokmu di mana mereka berada pada skala penyelarasan dan apakah 
mereka merasa dipahami dan didengarkan.  

 

• Berkomunikasi seputar masalah jika tidak selaras, nyatakan perilaku yang 
tidak kita sadari, seperti kebutuhan untuk tetap benar atau tetap diam, 
periksa perilaku mendengarkan secara otomatis, dan minta dukungan ketika 
mereka mungkin tidak sepenuhnya mendukung keputusan di awal. 

 

• Dengan menjaga percakapan terbuka dan langsung sampai semua masalah 
terungkap, semua pihak akan didengar dan penyelarasan akan lebih mudah. 
Praktikkan perilaku ini secara konsisten dan hasilnya akan dapat dicapai. 



Buku ini direkomendasikan untuk 
siapa? 

 Siapa saja yang ingin menjadi pemimpin sukses yang dapat memimpin organisasi 
tanpa ditakuti oleh anggotanya, mendapatkan masukan secara jujur, serta memiliki 

kepatuhan dan keselarasan tanpa paksaan. 
  



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: 

● Fearless Leadership ( Loretta Malandro)  
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/fearless-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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