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Setiap transisi kepemimpinan menciptakan 

ketidakpastian. Akankah pemimpin baru 

menangkap peluang dan membentuk tim yang 

tepat? Akankah perubahan itu berkelanjutan? 

Akankah penerus yang layak akan dapat 

berkembang? 

Akankah pemimpin itu berhasil?



27 – 46 % kegagalan transisi kepemimpinan 
terjadi. Penyebab terbesarnya adalah ambisi pada 
isu-isu politik, manusia, perubahan budaya dengan 
cepat. Padahal perubahan adalah hal yang 
membutuhkan waktu lama.

67% pemimpin melaporkan bahwa organisasinya 
mengalami lebih banyak transisi daripada tahun 
sebelumnya. Solusinya yaitu  menyediakan mentor 
atau relasi informal pemimpin, program orientasi 
standar, meningkatkan peran suportif HR (Human 
Resource).

Jika transisi kepemimpinan berhasil, maka pemimpin 

perusahaan akan sukses untuk beberapa tahun ke 

depan 



10 Hal Dasar yang Harus 
Mampu Dilakukan Pemimpin:

1. Menemukan dan mempertahankan bakat

2. Mengembangkan bakat yang dimiliki

3. Mengelola kinerja dengan baik

4. Menciptakan tim leadership

5. Membuat keputusan yang tepat sasaran

6. Mampu mengatur ulang strategi

7. Mengurangi biaya jangka panjang

8. Menjadikan budaya sebagai keunggulan yang kompetitif

9. Memimpin perubahan transformasional

10. Berperan dalam transisi kepemimpinan baru



Ide besar untuk para pemimpin 
baru!

● Memperhatikan situasi

● Mengambil tindakan membuat target 

pencapaian

● Membuat jangka waktu pencapaian 

target

● Membuat rencana utama (apa yang 

akan dan tidak akan dilakukan)

● Membuat rencana cadangan



Langkah-Langkah yang Harus Diambil Para 
Pemimpin di Era Transisi:
1. Aspire (aspirasi) 🡪 pelajari prespektif sekitar dengan 

meluangkan waktu untuk mendengar saran, harapan, 
dan kritik dari para staf

2. Assess (menilai) 🡪 tentukan prioritas dan 
kembangkan strategi

3. Architect (membangun) 🡪 membangun tim yang 
inisiatif dan kuat

4. Act (bertindak) 🡪 membuat susunan baru 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan

5. Advance (kemajuan) 🡪 pengembangan berskala besar 
pada perusahaan



“Orang yang meraih 

kesuksesan tidak selalu 

orang yang pintar, tapi 

orang yang selalu 

meraih kesuksesan 

adalah orang yang 

gigih dan pantang 

menyerah”
Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019, 
Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product 



● Successfully transitioning to new leadership roles 
(Scott Keller)

● https://www.mckinsey.com/business-functions/organi
zation/our-insights/successfully-transitioning-to-new-
leadership-roles 

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.
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