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Tujuan Program

Membangun Kapasitas kepemimpinan
Serta membangun ketrampilan yang efektif untuk dapat

melakukan perubahan positif pada tim dan organisasi
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Pemimpin yang efektif adalah seseorang yang mampu
memberikan arti bagi kehidupan pribadi, profesional
serta orang-orang di sekitarnya

Makna Pekerjaan :
Pekerjaan adalah kegiatan di mana seseorang menemukan tempatnya di 

dunia, menciptakan hubungan baru, memanfaatkan bakat, belajar dan 
berkembang untuk mengenali identitas dan rasa memiliki.

Estelle M. Moran, (Professor Universitas of Montreal)

Tuliskan apa makna pekerjaan bagi anda ?

Pemaknaan

Tuliskan apa makna kepemimpinan bagi anda ?



WELCOME TO WORLD 

OF CHANGE
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Memahami Perubahan

“Saat ini masyarakat dunia sedang mengalami gelombang 

perkembangan bisnis yang bukan berbasis, bermodal otot, 

uang atau mesin, namun berbasis pengetahuan dan 

teknologi (knowledge-based wealth). Dan hal ini bisa 

membawa kekayaan bagi semua orang dari pelosok dunia.

Tantangannya, setiap terobosan dan penemuan yang 

berhasil dipasaran dapat menggantikan produk atau jasa 

yang sudah mapan dan sukses dipasaran. 

Yang membuat pusing orang-orang jaman sekarang adalah 

perubahan-perubahan yang datang pre-mature.”

Alvin Toffler – Futurolog (The Third Wave, Wealth Revolution)
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Tantangan Dunia Bisnis Saat Ini

Dinamika perubahan yang sangat cepat

Kurangnya prediktabilitas terhadap isu dan
peristiwa yang terjadi menjadikan banyak hal
menjadi tidak jelas

Adanya gangguan dan kekacauan yang 
mengelilingi setiap organisasi yang 
menjadikan segala sesuatu menjadi lebih
kompleks.

Beban berat realitas dan makna yang berbaur
dari berbagai kondisi yang ada.
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Kondisi Kondisi Organisasi Anda

Complexity 
( Seberapa Kompleks )

Volatile
( Seberapa banyak atau besar
Perubahan Vs Market )

Ambiguity
( Ketidak jelasan akan sesuatu hal yg
berhubungan dengan bisnis)

Uncertainty
( Keadaan bisnis yang tidak menentu )

Seberapa besar anda paham mengenai apa yang terjadi
pada Dunia bisnis Saat ini khususnya di Organisasi Anda

?

Latihan

Tantangan Dunia Bisnis Saat Ini
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Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?

Pergunakan tehnik 5 Why

Latihan

Problem Statement

Root Cause

Why Statement

Why 1

Why 2

Why 3

Why 4

Why 5

Tantangan Dunia Bisnis Saat Ini
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Latihan

Tuliskan apa yang menjadi Bahaya dan peluang bagi Organisasi ? 

Bahaya Peluang

Tuliskan apa yang menjadi Bahaya dan peluang bagi anda sebagai karyawan ? 

Bahaya Peluang

Tantangan Dunia Bisnis Saat Ini
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Latihan

Tuliskan 3 hal apa yang dapat anda lakukan sehari hari dalam kaitannya
pemecahan masalah diatas

No Yang dapat saya lakukan

1

2

3

Tantangan Dunia Bisnis Saat Ini



KEPEMIMPINAN
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Apa itu Leadership
(Kepemimpinan)

tentang pidato atau menjadi populer; 
kepemimpinan ditentukan dari hasil 

Peter Drucker

"Kunci sukses kepemimpinan saat ini
adalah tentang pengaruh bukan
kekuasaan

Kenneth Blanchard

i depan menjadi teladan, di 
tengah membangun semangat, 
dari belakang mendukung.

Ki Hajar Dewantara
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Apa itu Leadership
(Kepemimpinan)

Sebutkan salah seorang pemimpin yang anda kenal baik secara informal 
maupun formal yang  menurut anda adalah seorang pemimpin yang efektif ?

Apa kualitas diri (Karakter dan Kecakapan) yang orang itu miliki ?
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Kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh tanpa paksaan untuk
membentuk tujuan-tujuan kelompok atau organisasi, kemudian
memotivasi perilaku ke arah pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan
membantu mendefinisikan budaya kelompok atau organisasi.

Kepemimpinan adalah . . . 

MANAGER

• Membuat Perencanaan
dan Mengatur Budget.

• Mengatur dan
Mengalokasikan Sumber
daya.

• Kontrol dan
Menyelesaikan masalah

PEMIMPIN

• Menunjukkan Arah

• Memberi pengaruh positif

• Memotivasi dan
Menginspirasi

MANAGER VS PEMIMPIN 
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Peran seorang pemimpin dalam perusahaan

Peran Pemimpin Efektif

Memimpin
Organisasi

Memimpin
Bisnis

Memimpin
Tim

Peran Pemimpin Efektif
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Karakteristik Pemimpin Efektif

Karakteristik Pemimpin yang efektif :

1. Membangun Kepercayaan ( Memberikan dan Menerima Kepercayaan )
2. Memberikan Arahan dan Visi yang Jelas
3. Memotivasi dan Memberikan inspirasi
4. Mengintegrasikan Sistem,Proses di dalam kesatuan tim
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The 5 LEVEL of LEADERSHIP

Commitment

Compliance
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TIME

1 

2 
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4

5 

Position

Permission

Production

People

Personhood

Rights

Relationship

Results

Reproduction

Respect

Source : The 5 Level of Leadership -John  Maxwell
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LEVEL 1: POSITION
Pada tahapan ini, anda hanya akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang 
memiliki jabatan pimpinan saja, namun anda belum memiliki pengaruh
terhadap setiap orang untuk loyal dan mengakui bahwa anda seorang
pemimpin yang benar-benar dianggap sebagai seorang pemimpin. Anda tidak
akan lama untuk menjadi seorang pemimpin dengan kondisi seperti ini.

LEVEL 2: PERMISSION
Pada level/tangga ini, anda mendapatkan izin atau diakui oleh lingkungan
anda untuk memimpin organisasi/perusahaan. Tanggung jawab, komitmen, 
konsistensi,kejujuran, integritas, dan sebagainya harus terus anda
kembangkan agar kepercayaan kepada anda sebagai seorang pemimpin tetap
berada pada pandangan positif atau baik.

LEVEL 3: PRODUCTION
Seorang pemimpin akan dituntut produktifitasnya dalam rangka pencapaian
visi dan misinya, semakin cepat dan baik produktifitasnya dengan segala
kegigihannya, maka para setiap orang diorganisasi/perusahaan anda akan
semakin kagum dan menghormati anda sebagai seorang pemimpin.
Contoh: Jokowi.

Walaupun level ini sudah bagus, belum memberi sukses jangka panjang.

LEVEL 4: PEOPLE DEVELOPMENT
Disini seorang pemimpin sudah dapat mencetak pemimpin lainnya. Mencetak
seorang pemimpin tidaklah mudah, seseorang pemimpin dapat mengubah
menjadi seorang pemimpin yang baru dengan tidak mengubahnya menjadi
seperti dirinya, akan tetapi menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan
karakter kepemimpinannya.
Contoh: Dahlan Iskan. 

Pada level ini hampir tidak ada yang Anda tidak bisa capai.

LEVEL 5: PERSONHOOD
Pada level/ tangga kepemimpinan ini, jiwa sebagai seorang pemimpin sudah
sangat melekat pada anda, semua hal positif yang berada di level-level 
sebelumnya ada pada diri anda. Anda tidak memerlukan upaya yang keras
untuk dapat diakui oleh orang lain, karena baik reputasi dan pencitraan anda
di dalam diorganisasi/perusahaan sudah baik dan dikagumi.
Contoh: Soekarno

Tingkat Pemimpin Berdasarkan Pegaruh
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Pengaruh

Tuliskan nama seseorang yang Anda kenal yang mempengaruhi hidup Anda:

Tuliskan maksimum 5 prilaku hal yang membuat Anda menjadi baik karenanya:

Tuliskan bagaimana hal-hal tersebut di atas tersebut mempengaruhi
hidup anda:
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CREDIBILITY

INTIMACY

SELF

ORIENTED

RELIABILITY

Membangun Kepercayaan

SEGITIGA KEPERCAYAAN
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1. Credibility/Kredibilitas

Mengapa kredibilitas Karena kredibilitas merupakan hal sangat penting untuk
diperhatikan. Semakin bagus kualitas dan kapabilitas seseorang akan semakin
kredibel dimata orang lain.

Untuk mewujudkan kredibilitas seseorang pun perlu waktu yang tidak singkat dan
butuh proses mengenal diri kita. Mungkin hal ini tidak sejalan dengan ungkapan
Jangan melihat buku dari sampulnya atau jangan menilai orang dari

penampilannya tetapi dalam hal bisnis kesan pertama sangat membangun
kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Penampilan saja memang tidak cukup
untuk menilai atau mengukur kredibilitas seseorang. Karena lamanya waktu yang 
dibutuhkan itulah maka disini perananan kredibilitas menjadi menjadi learning 
poin.

1. Fikirkan dan Sebutkan Nama
seseorang yang dapat anda anggap
mempunyai Kredibilitas yang tinggi

2. Apa yang menyebabkan anda
memilih orang tersebut sebagai orang 
yang mempunyai Kredibilitas tinggi ?

Membangun Kepercayaan
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2. Kedekatan/Intimacy

Kedekatan merupakan faktor kedua yang sangat penting dalam membangun
kepercayaan, seseorang memiliki kredibilitas tetapi tidak punya kedekatan
dan tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, maka kepercayaan pun 
sulit di wujudkan. 

Contoh kecil misalnya, kita sedang butuh seorang guru les matematika untuk
adik kita, lalu kita diperkenalkan dengan seorang guru les matematika yang 
memiliki kredibilitas. Kemudian kita pun berusaha untuk menghubungi dia via 
ponsel tetapi tak pernah ada jawaban, sementara waktu semakin bergulir dan
semakin dekat. Dengan awal yang sulit seperti itu akankah kita bisa percaya
kepada seorang guru les yang direkomendasikan teman kita Lalu
bagaimana misalnya dia akan memberikan kita kepercayaan atas progress 
pelajaran yang telah diberikan. Disinilah arti pentingnya sebuah kedekatan. 
Kredibilitas akan menjadi sangat tidak berarti jika tidak di imbangi dengan
kedekatan.

3. Reliabilitas atau keandalan

Reliabilitas merupakan pembuktian apakah seseorang bisa memenuhi hal-hal
yang diharapkan oleh relasi, sahabat atau orang sekitar. Atau apakah penjual
bisa memenuhi hal-hal yang diharapkan dari para konsumennya. Dari ketiga
elemen, reliabilitas ini faktor yang terpenting dalam membangun apalagi
mempertahankan kepercayaan.

Kita bisa saja salah menilai orang dalam kredibilitas dan kedekatan karena
hanya berdasar pada penilaian sesaat, tapi kita tidak akan salah menilai orang 
berdasarkan reliabilitas atau kehandalannya.Kelemahan dari reliabilitas ini
butuh proses dan waktu untuk menampakkan diri, sedangkan kita dalam
menilai seseorang terkadang memerlukan waktu yang cepat.

Untuk membuktikan reliabel atau tidaknya seseorang kita perlu membuktikan
janji, atau dalam bisnis apa yang disampaikan pada kesepakatan apakah
terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam bisnis ada hal-hal yang bisa
diperhitungkan yang kemudian perhitungan itu mendasari pada keputusan
yang akan diambil. Perhitungan bisa berupa target bisnis atau progress yang 
akan dilalui atau adanya indikator kemajuan atau kemunduran bisnis. 

Membangun Kepercayaan
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LOYALTY TRUST
Apa yang mereka rasakan

Execution Trust
Apa Yang anda lakukan

Communication 
Trust

Apa yang anda katakan

CHARACTER TRUST
Emotional Quotient

Siapa Anda

Apa yang 
Orang
Alami

INFLUENCE OTHERS
Individu, Tim, Organisasi and Market

CREDIBILITY

INTIMACY

SELF

ORIENTED

RELIABILITY

Kepercayaan : Adalah Sebuah keyakinan akan integritas, 
kemampuan atau karakter seseorang atau suatu hal.

Membangun Kepercayaan
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Latihan: Perilaku yang menghasilkan kepercayaan

Tuliskan 5 orang yang anda kenal, lalu tuliskan nama mereka contoh manager, 
rekan kerja, keluarga, teman, anggota staff. Beri tanda () pada masing-masing
kolom yang anda pilih.

Contoh:

Pikirkan tentang orang-orang yang telah anda tuliskan dan pola-pola umum 
perilaku yang Anda alami dari mereka. Sekarang buat dua daftar yaitu perilaku-
perilaku yang mendorong kepercayaan orang-orang yang telah anda tulis dan 
daftar kedua adalah perilaku yang menghambat kepercayaan.

Nama
Level Kepercayaan

Saya percaya Tidak Saya Percaya

1.

2.

3.

4.

5.

Nama
Level Kepercayaan

Saya percaya Tidak Saya Percaya

1. Manager 

2.     Rekan kerja 

Perilaku yang Mendorong
Kepercayaan

Perilaku yang Menghambat
Kepercayaan

Membangun Kepercayaan
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Membangun Reputasi anda di pekerjaan :

Identifikasi 3 reputasi yang anda ingin bangun sebagai seorang Pemimpin di 
tempat anda bekerja : 

Membangun Kepercayaan
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Catatan
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DIRECTION
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Memberikan Arahan

Pemimpin yang efektif Menetapkan arah/tujuan melalui sasaran dan
harapan kemana organisasi dan timnya harus pergi.

DIRECTIONGOALS VISION

GOALS 
(SASARAN)

Merencanakan hasil. Menetapkan arah
yang konsisten dengan
mengkomunikasikan sasaran dan tujuan
yang jelas, sejalan dengan strategi

organisasi.

VISION 

(V I S I)

Menciptakan masa depan. Memastikan
karyawan memiliki gambaran yang jelas
tentang apa yang ingin di capai
perusahaan, dan bagaimana dampaknya
terhadap pelanggan dan karyawan.



29

Memberi Arahan Yang Efektif

1. Hasil yang diharapkan (Desired Result).
2. Cara mencapai hasil yang diharapkan tersebut (Guideline).
3. Sumber sumber daya yang dibutuhkan (Resource).
4. Kapan dan bagaimana kita akan mengukur kemajuan pekerjaan ini 

(Accountability).
5. Konsekuensinya apa jika berhasil dan tidak berhasil 

(Consequences).

Contoh:

1. Hasil yang diharapkan: Meningkatkan waktu memperbaiki 
jaringan dari 3 hari menjadi 1 hari dalam waktu 1 bulan.

2. Cara mencapainya: Prosedur pemasangan, peraturan daerah 
setempat dan sesuai ISO.

3. Sumber sumber daya yang dibutuhkan: Penambahan 1 orang 
personil, kendaraan operasional diganti yang sesuai medannya.

4. Kapan dan bagaimana kita bisa mengukur kemajuannya: Evaluasi 
kinerja 2 kali seminggu, setiap hari selasa sore dan jumat pagi.

5. Konsekuensi: Jika berhasil pelanggan puas, peluang bisnis 
meningkat. Jika tidak berhasil pelanggan akan kecewa, kita akan 
ditegur dan dinilai tidak berhasil.

Seorang pemimpin mampu memberikan arahan yang jelas bagi anggota
timnya, dibawah adalah format yang dapat anda gunakan dalam
memberikan arahan kepada tim member anda :
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1. Hasil yang Anda harapkan

2. Bagaimana Cara Anda
Mencapainya

3.Sumber daya yang Anda
dibutuhkan untuk mencapai
hal tersebut

4. Kapan dan bagaimana
Anda mengukur
kemajuannya

5. Apa Konsekuensi-
konsekuensi yang terjadi

Memberi Arahan Yang Efektif
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Menginspirasi Visi Bersama

• Membayangkan masa depan dengan membayangkan hal –hal menarik (Exciting ) 
dan membuka banyak kemungkinan

• Mintalah orang lain yang memiliki visi yang sama dan secara bersama berbagi
aspirasi bersama

Apa yang menjadi Aspirasi Anda sebagai Pemimpin?
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Strengths
Apa yang tim Anda lakukan dengan

hebat?

Sumber daya unik apa yang dapat

Anda ambil dari tim Anda ?

Apa yang orang lihat sebagai

kekuatan tim Anda?

Weaknesses
Apa yang dapat tim Anda tingkatkan?

Sumber daya tim Anda yg mana yg

kurang dibanding tim lain?

Apa yang orang lihat sebagai

kelemahan tim Anda ?

Opportunities
Kesempatan apa yg terbuka bagi tim

Anda?

Tren seperti apa yg dpt Anda

manfaatkan?

Bagaimana Anda membuat

kekuatan tim Anda menjadi sbh

kesempatan?

Threats
Ancaman spt apa yang dpt

membahayakan tim Anda ?

Apa Ancaman dari kelemahan tim

Anda yang ter-ekspos?

Memetakan Kekuatan dan Peluang



33

Memahami Karakter Tim Member

D I

C S

Dominance Influence

SteadinessCompliance

People Oriented

Task Oriented

Assertive

Passive

OpenControl

Tim adalah kumpulan sekelompok orang dengan karakter dan latar
belakang yang berbeda-beda. 
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Dominance Style

Orang-orang yang masuk dalam model ini adalah mereka yang suka
mengendalikan lingkungan mereka, serta senang menggerakkan
orang-orang di sekitar mereka. Mereka adalah jenis pribadi yang 
suka to-the-point, tidak bertele-tele. Mereka juga senang mengambil
peran penting, pembuat keputusan, problem solver, dan
melaksanakan berbagai hal. Mereka cenderung menyukai posisi
sebagai leader. Meskipun demikian, ketika menjadi leader, mereka
cenderung akan menjadi pemimpin yang otoriter, demanding, dan
kurang memiliki kesabaran serta empati pada bawahan.

Ketika orang-orang dari model ini termotivasi secara negative, 
mereka dapat menjadi seorang pembangkang (rebels). Mereka juga
tipe orang yang cepat menjadi bosan dengan suatu rutinitas. Mereka
juga kurang suka dengan detil, karena pada dasarnya mereka
cenderung tipe yang suka dengam big-view picture dan visioner. 
Orang dengan tipe D ini juga adalah orang yang menyukai tantangan
dan berani mengambil resiko.

DISC Personal Profile System

Untuk menciptakan lingkungan motivasi yang benar pada model 
kepribadian seperti ini, kita perlu memperhatikan hal berikut:

Pesan harus jelas, dan langsung pada pokok pembahasan ketika kita
berinteraksi dengan model kepribadian seperti ini.

Hindari hal-hal yg terlalu pribadi atau berbicara terlalu banyak yang 
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

Biarkan mereka tahu apa yang anda harapkan dari mereka. Jika anda
harus mengarahkan mereka, berikan mereka kesempatan untuk
mengambil keputusan dan berada dalam kendali.

Terimalah kebutuhan mereka untuk variasi dan perubahan. Jika
mungkin, berikan tantangan-tantangan baru, juga kesempatan untuk
mengarahkan yang lain.
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Influence Style

Orang-orang dengan model ini adalah mereka yang suka bergaul
dengan orang lain, ekstrovert, dan senang berada pada lingkaran
pertemanan yang luas. Mereka benar-benar menikmati berada
bersama teman-temannya. Mereka tidak suka menyelesaikan sesuatu
atau bekerja sendirian (single fighter). Sebaliknya, mereka lebih suka
berhubungan dan bekerja dengan orang-orang daripada sendirian.

Orang-orang dengan model ini juga memiliki empati yang tinggi
terhadap orang lain, dan mudah melibatkan perasaan ketika
menjalankan aktivitasnya. Mereka pada dasarnya orang yang penuh
optimisme, antusias, dan cenderung memiliki sifat dasar yang riang. 
Meskipun demikian, mereka bukan orang tepat ketika harus
mengerjakan tugas-tugas yang menuntut ketelitian tinggi seperti
akuntansi dan keuangan. Pada sisi lain, mereka dapat menjadi best 
promotor untuk gagasan-gagasan baru.

Untuk memberikan motivasi bagi mereka, kita bisa melakukan hal-
hal berikut:

Berikan waktu anda untuk berinteraksi dan mendengarkan aspirasi
mereka.

Sediakan tugas dimana mereka memiliki kesempatan untuk
membangun relasi dan berhubungan dengan orang lain dari
beragam latar belakang

Berikan bimbingan dan arahan yang jelas termasuk deadline, 
sebab tanpa panduan ini mereka sering akan ngelantur dan tidak
mampu menyelesaikan perkerjaan dengan tepat waktu.

DISC Personal Profile System
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Steadiness Style

Orang-orang dalam model ini cenderung introvert, reserve, dan quiet. 
Mereka adalah orang-orang yang lebih suka melakukan sesuatu
secara sistematis, teratur dan bertahap. Mereka juga cendrung
menyukai sesuatu yang berjalan dengan konsisten, dapat diprediksi
dan lingkungan kerja yang stabil dan harmonis. Orang-orang dalam
model ini juga tergolong pribadi yang sabar, dapat diandalkan dan
cenderung memiliki loyalitas yang tinggi.

Pada sisi lain, mereka termasuk golongan yang kurang menyukai
perubahan yang radikal dan bersifat mendadak. Juga cenderung
terpaku pada sistem yang sudah berjalan; dan karena itu kurang
terdorong untuk melakukan inovasi yang bersifat radikal. Ketika
mereka mengalami demotivasi, mereka cenderung akan menjadi
orang yang kaku, resisten dan kemudian melakukan perlawanan
secara pasif.

Untuk menciptakan iklim yang positif kepada orang-orang dengan
model steadiness, kita bisa melakukan hal berikut:

Berikan mereka kesempatan untuk bekerja sama dalam tim untuk
mencapai hasil yang diinginkan.

Berikan arahan-arahan yang spesifik dan sistematis

Ketika melakukan perubahan, pastikan dengan prosedur yang 
sistematis, langkah-demi-langkah dan yakinkan bahwa kekhawatiran
dan kecemasan mereka tidak akan terjadi. Mereka butuh rasa aman.

Yakinkan mereka bahwa anda telah telah berpikir matang sebelum
memutusakan perubahan. Berikan mereka kesempatan atau ruang
untuk menyelesaikan masalah jika terjadi secara bertahap.

DISC Personal Profile System
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Compliance Style

Orang-orang dalam kategori ini termasuk pribadi yang menekankan
akurasi dan ketelitian. Mereka cenderung menyukai sesuatu yang 
direncanakan dengan matang dan bersifat menyeluruh. Mereka juga
cenderung suka dengan pekerjaan yang mengacu pada prosedur dan
standar operasi yang baku. Orang-orang dalam kategori ini adalah 
pemikir yang kritis dan suka melakukan analisa untuk memastikan
akurasi.

Pada sisi lain, karena cenderung terfokus pada keteraturan, pribadi
dalam model ini cenderung skeptis terhadap gagasan-gagasan baru
yang radikal. Mereka juga agak enggan menerima proses perubahan
yang mendadak. Ketika mereka termotivasi secara negative, mereka
akan menjadi sinis atau sangat kritis.

Perlakuan yang optimal untuk orang-orang dalam model ini adalah 
sebagai berikut:

Memberikan tugas dimana terdapat kesempatan bagi mereka untuk
mendemonstrasikan keahlian mereka

Memberikan tugas yang menuntut akurasi dan ketelitian

Memberikan tugas yang membutuhkan perencanaan yang matang
dan bersifat komprehensif

Ketika memberikan instruksi, harus disertai dengan data dan
argumen yang rasional dan disajikan secara sistematis.

DISC Personal Profile System
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Catatan
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Motivasi dan Inspirasi

Mendorong dan mempertahankan seseorang bahwa yang 
dilakukannya adalah tepat dalam upaya mencapai arah & tujuan.

Apa yang membuat orang tidak termotivasi atau demotivasi?

Ruh

RagaRasa

Rasio

SUMBER-SUMBER
MOTIVASI
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Dimensi Manusia Kebutuhan - kebutuhan 1-3

Raga
(Kebutuhan untuk 
Hidup)

Dibayar dengan adil, 

Bekerja di lingkungan yang aman.

Rasio
(Kebutuhan untuk 
menjadi lebih 
baik/belajar)

Mempelajari hal/ketrampilan baru, 

Memiliki tanggung jawab lebih.

Rasa
(Kebutuhan untuk 
mencintai dan 
dicintai/dihargai)

Diperlakukan dengan rasa hormat, 
diperhatikan, 

Melakukan apa yang disukai/ dicintai.

Ruh
(Kebutuhan untuk 
memiliki arti)

Memiliki makna dalam bekerja, 

Meninggalkan kebaikan.

Motivasi dan Inspirasi
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GUIDE DELEGATE

DIRECT EXCITE

HighWill

LowWill

Low Skill High Skill

Motivasi dan Inspirasi
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MOTIVATIONREWARD &
RECOGNITION

EXPECTATIO
N &

INITIATIVE

IMBALAN /

PENGHARGAAN

Merangsang Tindakan.
Memastikan bahwa karyawan
dapat melihat manfaat dan
usaha mereka yang layak
diberi imbalan dan
penghargaan.

HARAPAN /

INISIATIF

Kebebasan untuk
memberikan kontribusi. 
Menciptakan lingkungan yang 
karyawannya terdorong
untuk mengambil inisiatif
didalam menjalankan misi
dan visi organisasi.

Mendorong dan mempertahankan seseorang
bahwa yang dilakukannya adalah tepat dalam

upaya mencapai arah & tujuan.

Motivasi dan Inspirasi
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Mengapa Orang 
Mengikuti Pemimpin Mereka 

Commitment

Compliance

D
e

g
re

e
 o

f 
IN

F
L

U
E

N
C

E

Length of
TIME

1 

2 

3 

4

5 

Position

Permission

Production

People

Personhood

Rights

Relationship

Results

Reproduction

Respect

Mind

Intellect/Acti
on

Body

Instinct/de
sire

Soul

Emotion/

Morality

“LEAD BY HEART”

“MANAGE BY HEAD”



GUIDANCE
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Menjadi
“LEADER AS COACH”

Mengembangkan Tim 
Melalui tehnik Coaching
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Leader as Coach

Kepemimpinan dengan pendekatan “coaching”;

• Hubungan kolaboratif antara pemimpin dengan anggota timnya dan
koleganya.

• Seni bertanya untuk peningkatan kesadaran klien

• Fondasi yang kuat untuk pengembangan yang berkelanjutan.

• Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menghadapai
tantangan baru,perubahan dan inisiatif pengembangan yang 
dihadapi organisasi.
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COACHING 
adalah semua hal yang anda kerjakan untuk

Mengeluarkan
aspirasi

Menghasilkan
Hasil yang 
Luar Biasa

Membangun
Kapasitas

• Coach sebagai Pembimbing
Mendefinisikan arti sukses
Membangun Visi masa depan
Setting Tujuan/Target
Perencanaan
Evaluasi Kemajuan

• Coach sebagai Guru
Mentransfer pengetahuan atau
skills kepada orang yang anda
coaching

• Coach sebagai Motivator
Membantu orang yang anda coach 
untuk menemukan arti
sesungguhnya dari
peran/tugas/assignment yang di 
emban.
Membangun kepercayaan diri.
Mempekuat identifikasi konsekuensi

• Coach sebagai Mentor
Mengaktifkan orang yang Anda 
coach untuk secara efektif 
memanfaatkan sifat-sifat pribadi 
dan keterampilannya dalam konteks 
realitas organisasi.

EMPAT PERAN SEORANG COACH
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• Mentransfer pengetahuan atas dasar “just-in-time” .

• Menyebarkan keahlian ke seluruh organisasi.

• Meningkatkan motivasi dan moral individu.

• Membantu individu dan organisasi untuk meraih hasil yang luar biasa.

• Membuang waktu dari sumber daya yang berharga.

• Menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan.

• Menciptakan organisasi tidak cukup optimal dan individual yang tidak
efektif.

Good Coaching…

Bad Coaching…

• Building Trust and Rapport

• Active Listening

• Questioning Skills

• Coaching Conversation Model-GROW
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The GROW Model 

WILL
Apa yang akan lakukan kedepan…?
Bagaimana, Kapan dan dengan
siapa…? 
Apa yang anda perlukan dari saya?

OPTIONS
Apa yang anda bisa lakukan
Untuk memindahkan diri anda
satu Langkah kedepan…?
Pilihan apa yang anda punya…? 
Seberapa jauh lagi
objektif anda …?

REALITY
Apa yang terjadi saat ini…? 
Jelaskan situasinya… 
Apa yang membuat anda,perlu
Melakukan Sesuatu yang berbeda?

GOAL
Apa yang mau anda tuju…?
Apa yang bisa kita raih dalam waktu dekat…? 
Apa yang menurut anda sesuatu
Yang sangat menolong anda dari sesi ini?

TOPIC
Beritahukan kepada
saya tentang… 
Apa yang anda
pikirkan atau suka
bicarakan…?
Berikan bumbu
dalam beberapa
kalimat pendek...

T

G R O

W
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Struktur yang juga amat sederhana dan bermanfaat dalam memandu sesi coaching 
adalah “Pertanyaan Ampuh”  yang dapat diadaptasi dari Jenny Rogers ;

GOAL :
1. Apa isu yang ingin dibahas ?
2. Kenapa isu ini penting untuk dibahas ?
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap isu ini ?
4. Dalam skala 1-10 seberapa penting isu ini?
5. Bagaimana gambaran ideal yang ingin dicapai dari isu ini?
6. Dalam sesi coaching kali ini hal yang paling  produktif/realistis yang bisa kita

capai ?

REALITY :
1. Dalam skala 1-10 , energi/komitmen yang akan anda berikan untuk menyelesaikan

isu ini?
2. Apa saja yang sudah anda lakukan ?
3. Bagaimana hasilnya ? Dalam skala 1-10 seberapa efektif ?
4. Faktor-faktor kunci yang ikut mempengaruhi terjadinya isu ini?
5. Hal-hal apa saja yang masih jadi penghalang ?
6. Jika isu ini terselesaikan , dalam skala 1-10 seberapa nilai tambahnya? Jelaskan !

OPTION :
1. Bila anda tidak mempunyai keterbatasan apa saja yang anda bisa lakukan?
2. Pilihan apa saja yang bisa dikembangkan ?
3. Kriteria apa yang akan anda gunakan ?
4. Apa pilihan terbaik yang dapat dilakukan berdasarkan kriteria tersebut ? 

WILL :
1. Kapan anda akan melakukannya ?
2. Apa yang menjadi kesimpulan/pembelajaran dari sesi coaching kita kali ini ?



COACHING PRACTICE
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Contoh Kasus

Andi adalah seorang manager sales & marketing yang berbakat. Sifatnya yang ramah, 
service oriented, pandai dan pantang menyerah, membuat dia disukai oleh banyak
klien dan rekan kerjanya. Kinerjanya pun terus meningkat sejak dia bergabung
dengan perusahaan lima tahun yang lalu. 

Namun sejak setahun terakhir, Anda sebagai atasan langsungnya merasakan ada
perubahan yang terjadi dalam diri Andi. Meskipun ia tetap mencapai target yang telah
ditetapkan oleh perusahaan, bahkan melampauinya. Namun Anda tetap merasa ada
perilaku Andi yang berbeda, dari perilaku yang biasa dia tampakkan dua tahun yang 
lalu. 

Pertanyaan:

• Apa yang Anda lakukan sebagai coach untuk mengetahui apa yang terjadi dengan
Andi?

Anda baru saja di pindah ke unit lain yang belum pernah Anda pegang sebelumnya. 
Unit ini dikenal sebagai unit yang memiliki turn over karyawan cukup tinggi. 
Kinerjanya pun kurang memuaskan karena pencapaian target hanya mampu
mencapai maksimal 80% dari target yang telah ditetapkan. 

Anda memutuskan untuk memanggil manager unit tersebut supaya kinerja unit 
tersebut dapat meningkat dan berhasil me-retain staf yang ada di unit tersebut. 

• Pertanyaan: 

Apa yang Anda lakukan sebagai coach terhadap manager unit tersebut? Cari
tahu penyebab tingginya turn over karyawan dan pencapaian kinerja yang tidak
memuaskan.

KASUS 1

KASUS 1
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SISTIM

PROSES

KAPABILITA
S

TIM

Kemampuan Pemimpin Yang Efektif

Pemimpin yang efektif adalah seseorang yang mampu
memengintegrasikan Sistim, Proses serta Kapabilitas
Timnya

PEMIMPIN
EFEKTIF
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Catatan



56

BACK TO YOU,
LEADER
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Mendaki Langkah Langkah 
Kepemimpinan

1. Semakin tinggi anda mendaki, semakin lama waktu yang 
dibutuhkan.

2. Semakin tinggi anda mendaki, Semakin tinggi level 
komitmen.

3. Semakin tinggi anda mendaki, Semakin mudah untuk
memimpin.

4. Semakin tinggi anda mendaki,  Semakin besat
pertumbuhannya.

5. Anda tidak pernah meninggalkan base-level anda, atau
level dibawah level anda saat ini.

6. Sebagai leader, Anda tidak akan berada di level yang sama
dengan orang-orang anda.

7. Anda harus menjadikan leaders baru ketika anda menaiki
anak tangga.
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1. Secara konsisten membangun diri anda menjadi
seorang effective leader.

2. Mengembangkan kepercayaan dalam keterampilan
orang.

3. Melihat setiap hubungan yang anda miliki sebagai
kesempatan untuk mengembangkan orang
tersebut. 

4. Berjalan perlahan melalui orang banyak.

5. Secara konsisten membuat daftar dari potential 
leaders yang dapat anada investasikan.

6. Memprioritaskan kedisiplinan, cari cara yang 
sistematis untuk melatih karyawan.

7. Pilih dan mentor key leaders.

8. Hidup dengan sebuah model kehidupan dimana
orang akan menirunya.

9. Mengenali bahwa people adalah aset yang sangat
berharga.

Bagaimana Kita Mendaki Langkah Langkah 
Kepemimpinan
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RENCANA TINDAKAN ANDA

1. Hasil yang Anda
diharapkan

2. Bagaimana Cara Anda
Mencapainya

3.Sumber daya yang Anda
dibutuhkan untuk mencapai
hal tersebut

4. Kapan dan bagaimana
Anda mengukur
kemajuannya

5. Apa Konsekuensi-
konsekuensi yang terjadi
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Kesimpulan

Apa saja Pesan Penting dari Training ini Buat anda:

Apa yang membuat Training ini bermanfaat:




