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Kita semua adalah pemimpin, minimal menjadi pemimpin 
bagi diri kita sendiri. Sebagai seorang pemimpin kita 

membutuhkan visi yang jelas. 

Tetapi, terkadang sebuah visi 
dapat juga mengalami kegagalan 

karena beberapa faktor.



Apa penghambat 
untuk memiliki visi 

yang jelas dan 
meyakinkan?



Insecurity “Saya bukan vision caster yang 
baik   ini bukan keahlian saya”

• Menjadi seorang pemimpin 
dibutuhkan sikap percaya diri 
untuk dapat memberikan 
perubahan pada suatu tim.

• Tanyakan pada dirimu “apa yang 
benar-benar saya percayai?” atau 
“Di mana kita dapat membuat 
perubahan yang nyata dalam 
sebuah tim?”
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EGO “Saya harus menciptakan visi 
ini sendiri, sehingga saya bisa 
memegang kendali”

Bagi sebagian pemimpin, kolaborasi dianggap sebagai 
saingan, sehingga pemimpin berpikir akan lebih 

mudah jika melakukannya sendiri.
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Keraguan “Apakah saya 
bisa untuk menyusun 
sebuah visi?”

Ini merupakan kebalikan dari visi yang 
didorong oleh ego, yaitu merasa bahwa 

kamu merasa kekurangan visi dan 
menjadi pemimpin yang memiliki visi 

lemah.
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Penolakan “Bagaimana jika orang 
tidak setuju dengn visi tersebut?”

Penolakan merupakan suatu hal yang 
wajar bagi seorang pemimpin.
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Sebuah penolakan akan 
menjadi wadah untuk 
mengalami pertumbuhan, 
pembelajaran, dan 
kerendahan hati.



Kepenatan “Bekerja sama untuk 
menyusun visi membutuhkan 
banyak waktu!”

Kamu harus menghabiskan 
berjam-jam untuk membersihkan 
kekacauan yang ada. 
Seandainya kamu berhenti lebih 
awal, kamu mungkin akan memilih 
visi yang lebih kecil dari pada visi 
yang lebih besar.
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Butuh beberapa energi dan waktu untuk mendapatkan hasil yang 
nyata.



Jadi, apa faktor yang 
menghalangi kamu untuk 

menyusun visimu?

“Sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, kesuksesan 
adalah bagaimana cara kamu mengembangkan potensi diri. 

Sebaliknya saat kamu menjadi seorang pemimpin, kesuksesan 
adalah seberapa jauh kamu bisa mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh orang lain.”
-Jack Welch



● Vision Block : 5 Barries to Crafting a Compelling Vision (Bill 
Donahue)

● https://leadchangegroup.com/vision-block-5-barriers-to-crafting-a-co
mpelling-vision/ 

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.

Sumber:


