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Abstract
Belajar dari SBY : kepemimpinan

Catatlah apa yang akan kamu kerjakan, kerjakan apa yang telah kamu catat, tulislah apa yang
telah dikerjakan. Seperti buku dari Dr.Dino Patti Djalal yang mencatat semua kegiatan
pimpinannya, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6. Dr Dino
betul-betul seorang diplomat dan asissten presiden yang apik dan teliti, beliau mencatat hal-hal
terkecil seperti note atau catatan tangan dari SBY yang berupa pendelegasian atau pesan
singkat tertulis, Dr. Dino juga seorang yang hobi membaca dan pemerhati tokoh-tokoh penting
hal ini terbukti disetiap bab tulisannya beliau sisipkan kutipan dari salah satu tokoh sesuai
dengan judul bab.

Buku HARUS BISA! Seni Memimpin Ala SBY dengan tebal halaman sebanyak 434 ini terbagi
dalam 4 point dengan 31 judul, point tentang bagaimana SBY memimpin dalam krisis, memimpin
dalam perubahan, memimpin dan menghadapi tantangan, memimpin tim dan membuat
keputusan. Buku ini menarik dibaca, terlepas bahwa pasti ada sisi kelemahan dari SBY,
alangkah lebih baik jika untuk belajar terlebih lagi belajar menjadi seorang pimpinan, tentu
mengambil hal-hal yang baik dan bersifat membangun. Anda membaca buku ini tidak akan
menyesal, karena buku ini penuh motivasi selain bertutur tentang diri SBY dibalik setiap
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kebijakan yang kita rasakan dan diberitakan di media massa, juga tersisip kutipan pesan dari
tokoh-tokoh pahlawan nasional ataupun internasional dan juga pemimpin dunia. Buku ini ringan
dibawa, ringan untuk dibaca, enak untuk dilihat karena penuh dengan gambar berwarna dan
layout yang harmonis, sehingga terkesan buku ini tiada cela. Satu hal yang telihat jelas
kelemahan buku ini terlihat dari cover buku ini tidak untuk diperjualbelikan, artinya buku ini ada
dikalangan terbatas, karena secara kebetulan buku ini tercetak menjelang pemilu presiden Tahun
2009, untuk menghindari dan menjaga kode etik, hal ini dapat dipahami, dan semoga kelak
terlepas dari kesan sebagai media kampanye, semoga buku ini mudah didapatkan ditoko buku,
karena penuh motivasi!. HARUS BACA!
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