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“The only thing necessary for the 
triumph of evil is for good men to do 

nothing.”
Edward Burke – Irish Statesman

‘Hal sederhana yang dibutuhkan oleh setan 
untuk menang adalah saat orang-orang baik 

tidak berbuat apapun.’



Panen Di Desa







Kepemimpinan pertama adalah
kepemimpinan atas diri sendiri. 

Sebelum kita memimpin orang lain,  
kita harus mampu memimpin diri
sendiri. 

It’s YOU vs YOU.



Suatu malam jam 20.15…

Ada tugas yang harus diserahkan ke atasan besok pagi
jam 10.00. 

Hati anda menginginkan anda mengerjakannya sekarang. 
Badan anda masih ingin duduk di sofa. Pikiran anda 
masih tertuju pada sinetron yang baru akan berakhir jam
21.00 lanjut siaran langsung sepak bola Liga Inggris
favorit anda jam 21.30.



Hati vs Badan vs Pikiran bertengkar. 

Kepemimpinan pribadi anda memutuskan untuk
menengahi sebagai wasit. 

Mana yang anda menangkan
menunjukkan kepemimpinan seperti

apa yang anda miliki.



“Karakter yang kosong melompong adalah tempat 
bermain para setan. Karakter yang berisi tidak 

dikendalikan oleh angin ataupun keadaan. Kamu 
memilih jalan hidupmu sendiri.”

(Moana – the Movie)



Ciri Khas Personal Leadership
(Leader in You)

• Proaktif secara positif, terutama saat
tahu bahwa sesuatu harus segera
diputuskan atau ditindaklanjuti. (misal, 
segera mengerjakan tugas yang harus
dikumpulkan besok pagi)



• Sadar akan pentingnya belajar. 
Tanpa belajar, pertumbuhan kita akan 
dikendalikan oleh sekeliling kita. 
Dengan selalu belajar, kita berpotensi
mengendalikan situasi dan kondisi
di sekeliling kita.



• Sadar akan pentingnya waktu. 
Semua hal ada deadline. Dan kita 
makin menua. Sang waktu tak 
menunggu. 

• Pantang menyerah.



Tetap RelevanTetap RelevanTetap Relevan
Tetap Bermakna
Tetap Relevan



“Jikalau alat yang kamu punya 
hanyalah palu, maka kamu akan 

berpikir bahwa setiap masalah adalah
paku…”



Tahukah anda?



Di generasi yang 
manapun anda 
berada, anda 
tetap harus 
memegang 
kendali atas 
hidup anda sendiri.



Invest in yourself. 
It pays the best interest!



Kapan seseorang mulai kelihatan 
memiliki benih talenta LEADERSHIP?

Berikut adalah ciri-ciri utamanya:

1. Sangat fokus mengerjakan satu pekerjaan hingga 
benar-benar selesai dengan baik

2. Jago bekerja sendirian sekaligus mampu berkontribusi 
bagi team

3. Suka menghubung-hubungkan permasalahan yang 
dihadapi dengan peluang-peluang yang mungkin 
timbul



5. Mampu melihat spesialisasi masing-masing anggota 
team-nya dan membagi pendelegasiannya (tugas)

6. Mampu melihat tantangan-tantangan secara mikro, 
detil.

7. Mampu mengkomunikasikan dengan baik dan 
akurat hal-hal yang sifatnya informatif maupun 
instruktif kepada anggota teamnya.

8. CAPTAINSHIP adalah Leader+ . Seorang kapten 
adalah seorang spesialis.



Salah satu ciri khas LEADERSHIP adalah....

FOKUS

Ada beberapa sebab mengapa orang-orang 
cenderung mengalami kegagalan dalam mengejar 
impian mereka, yakni:

a) Tidak memiliki plan/ rencana hidup, 
b) bilapun memiliki plan/ rencana hidup, mereka 

tidak memiliki komitment pada plan/ rencana 
hidup tersebut, 

c) tidak fokus, dan 
d) bergerak terlalu lamban. 



Fokus pada satu perubahan dalam satu 
waktu. (ingat ciri khas Leadership)

Bila anda mengejar dua kelinci, 
anda tak akan dapat satupun.



Ciri lainnya adalah 
besarnya komitmen
akan keberhasilan misi 
dan apapun yang 
mendukung tercapainya 
misi itu. Orang-orang 
yang berkomitmen tahu 
betul soal waktu dan 
peluang yang dia 
miliki terkait deadline.



Mendelegasikan pekerjaan 
kepada orang yang tepat. 

Sebagai leader, anda tak harus memiliki semua 
keahlian teknis spesifik. Anda hanya perlu 
mengelola sumberdaya yang ada, termasuk SDM.

Anda yang seharusnya tahu siapa memiliki 
keahlian apa, dengan cara koordinasi seperti apa 
mereka saling berinteraksi dan berkontribusi. 



Tugas lain anda adalah memfollow-
up, memberi peneguhan, dan 
memberi evaluasi. Anda adalah 
menara ATC di bandara. Semua pilot 
tergantung pada kepemimpinan anda
mengelola mereka.



Kelola konflik.

Konflik pasti ada. Bahkan suatu organisasi yang tidak 
pernah memiliki konflik mungkin adalah organisasi 
palsu. Konflik menjadi relevan saat gagasan-
gagasan yang begitu banyak dan kreatif 
saling bertumbuk. 

Tugas anda adalah memastikan bahwa wadah untuk 
mengelola gagasan-gagasan yang masuk tersebut 
tersedia dengan longgar untuk berdiskusi. 



Berikan contoh yang baik.

Memberikan teladan – show how things are done
– adalah cara efektif untuk membungkam keragu-
raguan orang akan kompetensi anda sebagai 
kapten, sebagai pemimpin dan sebagai bagian dari 
tim. 



Activity-based Learning
REFLECTION



Menepilah sejenak, sendiri, di depan cermin, lalu berbicaralah dengan 
orang di dalam cermin itu. 

Kadang-kadang kita perlu berbicara dengan seorang ahli yang 
ada di cermin itu. Tanyakan…. ”MAU AKU BAWA KEMANA 

HIDUPKU INI?



Apakah aku selalu berpikir kritis? 

Apakah aku selalu melihat keterkaitan antar
peristiwa/ situasi? 

Apakah aku selalu mencari tahu lebih banyak
informasi? Informasi yang seperti apa?

Apakah aku selalu memakai strategi yang sama
yang sebelum-sebelumnya selalu berhasil? 





Unleash
Your 
PotentialsAC Mahendra K. Datu



追逐两只兔子的人也不追
捕

Zhuīzhú liǎng zhī tùzǐ de rén 
yě bù zhuībǔ

“Orang yang memburu dua kelinci tak 
akan mendapatkan satupun.”“Orang yang memburu dua kelinci 

tak akan mendapatkan satupun.”





Semuanya akan kembali kepada anda



… untuk menutupi kekurangannya, banyak
orang menambahkan hal yang semu di 

dalam Resume-nya. ….



Hustle, …until you 
no longer have to 

introduce yourself.



“Your life is a message to the 
world…

.. make it epic!”



Apakah saya memahami sampai di mana
sebenarnya limit saya? 

Apakah saya cukup bernyali untuk bertanya
atau meminta bantuan? 

Apakah saya mampu mengambil peran-
peran yang berbeda tergantung situasi? 



“Without change there is no innovation, creativity, or incentive for 
improvement. Those who initiate change will have a better 

opportunity to manage the change that is inevitable.”

William Pollard

(Tanpa perubahan tak akan ada inovasi, kreatifitas
atau insentif untuk perbaikan. Siapapun yang memulai
perubahan akan punya peluang yang lebih baik untuk

mengelola perubahan yang memang tak
terhindarkan.)



Tips Untuk Unleash Potentials

1.Mulailah dengan kerendahan hati
2.Namun juga percaya diri
3.Milikilah komitmen untuk memulai

(proses unleash)
4.Dan konsistenlah terus hingga

menyelesaikannya



Kerendahan Hati

• Sok Tahu adalah hambatan untuk berkembang
karena dalam benaknya sudah tidak ada ruang
untuk input baru.

• Kerendahan hati disukai rezeki. Banyak sahabat
yang berdatangan untuk membantu.

• Kerendahan hati beda dengan rendah diri
(minder). Orang minder menyulitkan sahabat yang
berdatangan akan membantu.



Percaya Diri

• Aku pasti bisa. Kalau tidak bisa, pasti bukan
aku.

• Selama ini orang-orang enggan memacu
adrenalin untuk mencoba sesuatu yang baru.

• Kita hanya bisa melihat apa yang ada di balik 
cakrawala bila kita mulai mendayung ke 
tengah.

• Hanya kita yang benar-benar bisa menolong
kita sendiri karena kitalah yang benar-benar
tahu apa yang sedang kita perjuangkan.



Komitmen.

• Komitmen diperlukan untuk segera
memulai sesuatu, termasuk rencana-
rencana kita. 

• Tanpa komitmen, kita tidak akan benar-
benar serius memulainya.



Konsistensi.

• Banyak yang memulai, tapi tak berhasil
menyelesaikannya. Banyak rencana kerja
yang terhenti di kertas kerja tanpa dieksekusi.

• Konsistensi adalah kebiasaan baru yang
diperlukan agar potensi apapun yang kita 
percayai/ kita yakini lama-lama menjadi
kenyataan.



Efek PERSONA saat Potensi
Diri Dilepaskan:

1.Psikis (relationship, 
story)

2.Emosi (passion, 
expression)

3. Intelektual (facts, 
strategy, tactics)

4.Spiritual (inspiration, 
immagination)

5.Fisik (outlook)



PSIKIS

Unsur ini sangat kentara saat seseorang berinteraksi dengan
orang lain: apa saja yang ia sharing-kan (content/ kisah) dan
bagaimana ia ber-sharing (relasional). Eksekutif yang berhasil
dalam karirnya hingga ke puncak cenderung memiliki
keahlian di dua unsur psikis ini: pandai menemukan kisah
yang menarik banyak orang, dan pandai mengisahkannya
seolah dia dan orang-orang di sekitarnya menjadi bagian dari
kisah itu.

Unsur ini mentargetkan reseptor video (penglihatan) dan
audio (pendengaran) yang tinggi dari lawan bicara,
terkadang gesture tak terlalu dipentingkan.



EMOSI

Unsur ini termasuk gampang-gampang susah
direkayasa, dan tidak banyak yang sangat ahli, karena
terkadang menuntut seseorang untuk melawan
karakteristik dirinya sendiri. Contoh musik dan lagi
tadi menjadi relevan.



INTELEKTUAL

Inilah unsur paling unik, karena orang biasa-biasa saja bisa
tampak jenius karena keahliannya memberikan penekanan pada
gagasan cerdas lawan bicara tanpa disadari lawan bicara. Pada
saat anda melatih ketrampilan dan keahlian itu, anda pun
sebenarnya sedang menaikkan level intelektual anda sendiri:

….. anda jadi tahu lebih banyak akan hal yang orang lain tahu,
dan anda menjadi lebih terampil merespon gagasan orang lain
seolah anda sama intelektualnya (atau bahkan lebih) dengan
lawan bicara anda.



SPIRITUAL

Di dunia Barat, unsur spiritual ini lebih banyak diabaikan dalam
proses merekayasa PERSONA, namun sebenarnya secara universal
unsur ini adalah unsur yang sama kuatnya dengan INTELEKTUAL.

Di Barat, seolah Spritual berlawanan dengan Intelektual, dan tak
mungkin keduanya bersama-sama ada. Bagi kita, keduanya saling
menguatkan, melengkapi.



Kekuatan doa bukan sekedar kekuatan sugesti,
tapi menyempurnakan hubungan kita dengan Sang
Pencipta: Tuhan yang Maha Kuasa.

Seseorang yang memiliki hubungan baik dengan
Sang Pencipta cenderung memiliki hubungan baik
dengan sesamanya, dan itu adalah magnet yang
luar biasa besar untuk memberikan daya tarik bagi
orang-orang lain akan pribadi dia.



FISIK/ Badaniah/ Ragawi

Seorang yang berwajah rupawan (cantik, ganteng) sudah memiliki
10% energi yang suka atau tidak sudah dipancarkan dari dirinya
tanpa ia mengendalikannya.

Beberapa orang yang tak memiliki modal alamiah seperti cantik
atau ganteng bahkan berinvestasi untuk membuat wajah mereka
cantik atau ganteng, karena mereka tahu, ada sekitar 10% nilai
tambah yang dipertaruhkan.

Banyak yang tidak tahu, bahwa Fisik yang baik/
bagus seringkali adalah efek dari hal-hal lain
yang mendahuluinya.





Bagaimana anda tahu
bahwa anda telah
mencapai kemajuan?

Anda wajib membuat catatan latihan
dan kemajuan sendiri, dan anda harus
disiplin. 

Anda harus rajin membuat
eksperimen solusi untuk masalah
sama yang berulang, mana solusi yang 
paling efektif. 

Biasanya anda akan mengenali
kemajuan itu antara 30 sd 60 hari.



Time-aware



Manusia adalah satu-satunya
makhluk hidup yang	bisa membenci
waktu,	hari atau jam,	atau sebaliknya,	

sangat ekstrimmencintainya.



Mereka adalah orang-orang yang sadar
waktu (time-aware), sehingga dalam
komitmennya pada target dan tujuan,
mereka selalu menempatkan dimensi
waktu pada kesadarannya.







Jadilah nyata. 

1. Hiduplah tidak di awang-awang
2. Bicaralah berdasarkan realita dan 

data
3. Bereaksilah dengan nurani dan logika, 

tak bisa salah satunya saja
4. Pikirlah jauh melampaui akibat-

akibatnya.

(Kisah Marissa Ventura)



“To serve doesn’t 
make you a 

servant. It takes a 
lot of dignity to 

serve.”

Kisah housekeeper Marissa Ventura

(Dengan melayani tak lantas
menjadikanmu seorang

pelayan. Butuh martabat yang 
luar biasa untuk dapat

melayani…”)
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