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Di dalam bab ini akan

mengetengahkan

suatu bentuk

leadership yang 

berbeda, yaitu

seseorang yang 

menekankan

pemberdayaan orang

lain. Kita menyebut

bentuk leadership ini

sebagai

SuperLeadership

yaitu, memimpin orang

lain untuk memimpin



Dalam sebuah ayat Allah SWT Menegaskan, 
bahwasannya:

Artinya: “(yaitu) bagi siapa di antaramu yang 

berkehendak akan maju atau 

mundur.”(Al-Muddatsir:37)



 Lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara.
 Lebih banyak bertanya dan memberi sedikit jawaban
Membantu belajar dari kesalahan, tidak takut konsekuensi
Memberikan pemecahan masalah dengan orang lain dari pada 

menyelesaikan masalah untuk orang lain
 Berbagi informasi dari pada menyimpannya
Memberikan kreativitas bukan memberikan persesuaian
Membentuk teamwork dan kolaborasi bukan kompetisi destruktif
Membantu ketidaktergantungan dan saling ketidaktergantungan bukan 

ketergantungan  
Mengembangkan komitmen self-leader, bukan pengikut yang tunduk
Memimpin orang lain untuk memimpin diri mereka sendiri, bukan di bawah 

kontrol orang lain.
Membangun struktur organisasi yang mendukung self-leadership, seperti 

team self-managing, team virtual dan team yang berjarak.
Membangun sistem informasi melalui intranet dan internet, yang 

mendukung self-leadership
Membangun budaya self-leading di seluruh organisasi.

Strategi bagi seorang SUPERLEADER adalah :



1. Organisasi Abad Kini



2. Revolusi Informasi Masyarakat

Robert E. Kelley dalam bukunya The Gold-Collar Worker, 
menekankan pada pentingnya generasi 
muda, tingkat skala dan kekuatan kerja 
yang terdidik.

Robert E. Kelley dalam bukunya The Gold-Collar Worker, 
menekankan pada pentingnya generasi 
muda, tingkat skala dan kekuatan kerja 
yang terdidik.

GENERASI 
MUDA

TINGKAT SKALA
KEKUATAN 

KERJA YANG 
TERDIDIK



Menurut Jack Welch Organisasi pada abad kini akan berkonsentrasi
pada tujuan setiap orang yang mempunyai informasi
dan kekuasaan yang mereka butuhkan untuk
membuat keputusan.

3. Pemimpin Abad KINI

REVOLUSI 
TEKNOLOGI

Perubahan struktur  
membutuhkan 

perubahan budaya 
yang lebih radikal

Perubahan struktur  
membutuhkan 

perubahan budaya 
yang lebih radikal

Sistem sosial yang 
ada  dalam 
organisasi



Esensi perubahan budaya ini adalah merupakan 
investasi dan menekankan pada pengetahuan kerja, 

yaitu proses orang-orang dan transformasi informasi. 



4. Apakah Self-Leadership dan SuperLeadership itu?

Self-Leadership adalah perluasan strategi yang difokuskan
pada perilaku, pola pikir dan perasaan yang digunakan untuk
mempengaruhi atas diri sendiri
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Self-Leadership adalah apa yang orang lakukan untuk
memimpin mereka sendiri
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memimpin mereka sendiri

Self-leadership juga dapat dianggap sebagai bentuk dari
kepengikutan atau mungkin lebih tepatnya leadership fokus
pada diri sendiri yang mampu membatasi kembali
kepengikutan tradisional
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SuperLeadership 

versus 

Leadership Tradisional



SuperLeadership

• Merangsang dan 
memberikan kemudahan 
kemampuan dan praktek 
dan lebih jauh membuat 
proses self-leadership 
menjadi target utama 
dari pengaruh eksternal

• Memberikan otonomi 
dan tanggungjawab 
untuk lebih 
menguasakan 
pekerjaannya.

Leadership 
Traditional

• Tidak merangsang dan 
memberikan kemudahan 
kemampuan, praktek dan 
lebih jauh membuat 
proses self-leadership 
menjadi target utama 
dari pengaruh eksternal.

• Tidak memberikan 
otonomi dan 
tanggungjawab untuk 
lebih menguasakan 
pekerjaannya.



Empat Nilai Inti AES sebagai
tantangan Pemimpin abad kini

1. Bertindak dengan penuh integritas

2. Berlaku adil

3. Bertindak dengan penuh 
kegembiraan/senang hati

4. Mempunyai tanggungjawab sosial.



Bagaimana pandangan Anda terhadap “manusia umum” itu? 

The Strongman

The Transactor

The Visionary Hero

The SuperLeadership



The Strongman

The Transactor

Sebagian besar perilaku umum tipe 
pemimpin ini adalah instruksi, perintah, 
menetapkan tujuan, ancaman, intimidasi 
dan teguran. 
Kepemimpinan Strongman dapat 
menciptakan respon dalam jangka 
pendek, sedangkan akibat jangka 
panjangnya dapat menghancurkan, 
khususnya ketika kreativitas sangat 
diperlukan untuk mencapai kesuksesan.

Kepemimpinan Transactor adalah 
klasik, tipe kepemimpinan dengan 
waktu mempunyai honor juga 
diketemukan pada perusahaan  di 
tingkat dunia. Kepemimpinan 
transactor masih banyak dipraktikkan 
pada saat ini dan dikombinasikan 
dengan kepemimpinan Visionary Hero
serta sedikit tipe kepemimpinan 
Strongman sehingga masih dapat 
efektif dalam jangka pendek. 



Kepemimpinan Visionary Hero
utamanya adalah proses 
mempengaruhi dari atas ke bawah. 
Pemimpin adalah sumber utama 
kebijakan dan perintah, dan 
cenderung menguasai sorot utama 
sementara pengikutnya 
menghilang menuju bayangan. 
Kekuatan pemimpin berdasar pada 
kemampuan menimbulkan 
komitmen pada pengikutnya 
terhadap visi pemimpin. 

SuperLeadership, seseorang yang 
memimpin orang lain untuk 

memimpin diri mereka sendiri. 
SuperLeadership juga dikenal sebagai 

pemimpin empowering 
(pemberdaya). Dengan tipe ini fokus 
utama ada pada para pengikutnya. 

Pemimpin menjadi “super” 
mempunyai kekuatan dan kebijakan 
dari orang-orang dengan membantu 

mendorong kemampuan pengikut 
yang mengelilingi mereka. 

SuperLeader mendorong pengikutnya 
untuk berinisiatif, bertanggungjawab 
sendiri, percaya diri, merencanakan 

tujuan sendiri, berpikir secara positif, 
dan mampu mengatasi permasalahan. 
SuperLeader memberi semangat pada 
orang lain untuk bertanggung jawab 

dari pada memberi perintah.

The Visionary Hero

The SuperLeadership



“Tipe yang mana yang terbaik?”

Kita mengakui bahwa setiap tipe mempunyai keunggulan masing-masing. Sebagai 
catatan bahwa keempat tipe Leadership tersebut dapat berguna dalam mempengaruhi 

orang lain. Tetapi hanya SuperLeadership yang mempunyai perspektif jangka 

panjang  yang berkonsentrasi mengembangkan pengikutnya. Karena memimpin orang 
lain untuk memimpin diri mereka sendiri.

Firman Allah dalam surat Sajdah ayat 24:

Artinya: “Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin 
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka 
sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.(As-
Sajdah:24)



SuperLeadership Dalam Praktik

Pendekatan yang dilakukan SuperLeadership termasuk 
dalam tiga strategi umum yaitu;

Esensi dari SuperLeadership adalah tantangan 
memimpin pengikut  untuk menemukan potensi 

yang ada dalam diri mereka.



Kiat

Mempelajar

i Self-

Leadership  

Melalui modeling

Praktek Self-Ieadership yang secara phisik dan

secara mental dengan melakukan suatu cara

yang dapat dikenal dan dapat bertindak sebagai

suatu model untuk orang lain.

Keikutsertaan Yang dipandu

Keikutsertaan yang dipandu adalah ketika

pengikut untuk pertama kali diperkenalkan

tentang self-leadership, tetapi dalam

pelaksanannya didampingi. Dan dalam hal ini

pemimpin masih perlu menasehati pengikutnya.

Tahapan Pengembangan Self-Leadership

dengan menciptakan ilusi mempunyai; nikmati

lebih sedikit dibandingkan dengan para pengikut. 

Untuk jangka panjang, keseluruhan efektivitas

para pengikut akan ditingkatkan sebagai hasil

dari self-leadership mereka yang berhasil

ditingkatkan.



Untuk memotivasi pemimpin dapat menempuh
dengan jalan, sebagai berikut :

a) Menciptakan dan mengembangkan suasana atau
iklim organisasi yang merangsang kreativitas.

b) Menciptakan dan mengembangkan kerja sama
yang dapat menumbuhkan perasaan ikut
bertanggung jawab dalam mewujudkan usaha
mengembangkan dan memajukan organisasi.

c) Merumuskan tujuan yang menuju kepentingan
bersama, diiringgi dengan usaha
memasyarakatkannya di lingkungan anggota
organisasi.



Lima penyebab utama yang harus diatasi oleh pemimpin
yang dapat berakibat anggota organisasi tidak kreatif
dan inovatif, yaitu :

1. Suasana atau kondisi organisasi

2. Kepribadian anggota organisasi

3. Tekanan rekan sejawat

4. Sikap pimpinan pada jenjang bawahan

5. Kurang dorongan dan pelatihan



Pemimpin adalah orang yang kreatif dan berusaha untuk kreatif
dalam bekerja, untuk itu pemimpin perlu melakukan upaya-
upaya, sebagai berikut :

➢ Memberikan prioritas terhadap pekerjaan sehari-hari untuk
diberikan perhatian yang lebih besar

➢ Dalam pengaturan waktu sisihkan secara khusus waktu untuk
memikirkan pekerjaan

➢ Pikirkan juga pekerjaan yang akan dilegalisasikan

➢ Berikan kesempatan dan pertimbangan saran dari anggota
organisasi atau orang luar

➢ Sediakan juga waktu untuk membawa bahan-bahan yang
berhubungan dengan pekerjaan dari berbagai sumber

➢ Sediakan waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan dalam arti
luas



Beberapa ide atau pemikiran mendasar yang harus
dimiliki oleh pemimpin dalam meningkatkan kualitas
berpikir, yaitu :

1) Pemikiran tentang pekerjaan manajerial

2) Pemikiran tentang kepemimpinan

3) Pemikiran karier manajerial

4) Pemikiran peranan profesional SDM

5) Pemikiran tentang pengelolaan tentang global

6) Pemikiran sumber-sumber keunggulan kompetitif



Self Leadership Strategi

menetapkan basis self-direction serta menetapkan 
prioritas

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana 
mendesain organisasi tersebut untuk membentuk 

“Superleadership” sebagai suatu bentuk kepemimpinan 
yang alami dan diterima. Tentu organisasi akan mendapat 
kesulitan untuk meraih flexibilitas, inisiatif dan inovasi dari 

para karyawan tanpa menyediakan dukungan yang luas 
bagi pelaksanaan “Superleadership dan self leadership”. 

Bagi organisasi keseluruhan, hasil yang paling baik berasal 
dari sistem yang menyeluruh dan terpadu yang secara 

sengaja dibentuk untuk meningkatkan keberanian, 
mendukung dan menguatkan self-leadership melalui 

organisasi. Hal ini tentu saja sebagian besar tergantung 
pada tanggungjawab pucuk manajemen



Leadership : Pahlawan atau Pencetak Pahlawan

Perubahan teknologi yang besar secara drastis telah mengubah dunia organisasi, 
dan perubahan ini telah memiliki dampak yang menembus pada kepemimpinan 
apapun sesuai tuntutan dunia yang berbasis informasi dan pengetahuan

Superleadership

✓menguasai self-leadership untuk mereka sendiri
✓membentuk dan menjadi model bagi yang lain
✓memfasilitasi pegawai dengan tujuan yang dibuat  sendiri dan memberi 

penghargaan kepada self-leadership yang efektif
✓menciptakan sistem yang alami yang membuat team-work dan budaya 

self leadership secara terlihat keseluruhan
✓melonggarkan kinerja pegawai yang meningkat dan inovasi yang berakar 

dalam meningkatkan komitmen, motivasi dan kreativitas pegawai.



Kepemimpinan Yang Komunikatif

✓ tidak ada lagi rahasia
✓ teknologi dapat digunakan untuk melihat dan mengontrol pengikutnya 

kapan saja
✓orang-orang yang menerima tugas tidak harus berada pada satu tempat 

yang sama
✓hubungan antara pemimpin dan pengikut tidak terikat dengan kehadiran 

fisik.
✓ fungsi-fungsi yang biasa dilayani organisasi dapat digantikan oleh 

jaringan informasi dan pemberdayaan pegawai
✓koordinasi, komunikasi dan akses informasi dapat disediakan untuk 

semua.
✓menyiapkan para pegawai dengan pendidikan, keterampilan, pilihan dan 

kemampuan.
✓kekuasaan dapat didistribusikan



Apa itu 
leadershi

p?

Leadership adalah pengaruh, khususnya pengaruh dari 
perilaku dan pikiran orang lain. Bagi orang dalam 

organisasi, leadership secara khusus berarti 
mempengaruhi kinerja mereka.

(a) 
Seorang 

yang kuat

(b)
Pembuat 
transaksi

(c) 
Pembuat 
inspirasi



Sumber utama pengaruh berasal dari dalam kita 
menyebutnya self-leadership; pengaruh yang kita 

arahkan untuk diri sendiri untuk mengorganisir dan 
memotivasi perilaku, pikiran dan kinerja kita sendiri

Self-leadership bukan sesuatu yang dilahirkan bersama 
kita. Masing-masing kita dapat belajar menjadi 

seorang self-leader yang lebih baik.

Self leadership dapat diterapkan dengan 
mempengaruhi perilaku dan tindakan diri sendiri, 

penghargaan alami dan otak serta pikiran orang itu 
sendiri.

Apa itu Self-
leadership 

dan 
mengapa 
penting?


