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Apakah Kamu Seorang Pemimpin yang 
Efektif?



Banyak pemimpin yang berfokus pada 
pencapaian misi dengan 
mengorbankan anggotanya. Mungkin 
ini efisien, namun tidak efektif. 
Menggunakan orang lain untuk 
mencapai tujuan akhir adalah taktik 
jangka pendek. 

Oleh sebab itu, pemimpin yang efektif adalah 
pemimpin yang sukses dalam memimpin orang dan 
sumber daya lainnya. Agar kepemimpinan kita 
benar-benar efektif maka kita perlu memanfaatkan 
4 komponen efektivitas kepemimpinan.



Meraih Kesuksesan melalui Kepemimpinan

Kepemimpinan yang efektif sangat penting 
bagi setiap organisasi dan program.

Berdasarkan penelitian dari Management 
Sciences for Health (MSH) ditemukan bahwa 
terdapat 4 komponen kepemimpinan yang 
merupakan faktor pendukung dari:
▪ Efektivitas program,
▪ Kinerja tim, 
▪ Kepuasan klien, dan 
▪ Pencapaian misi. 



4 Komponen Keefektifan 
Kepemimpinan

Scanning (Memindai)

Pemimpin melakukan survei 
secara keseluruhan untuk 
memberikan informasi yang valid 
dan relevan untuk timnya.

Focusing (Memfokuskan)

Pemimpin melakukan 
identifikasi terhadap tantangan 
yang harus dihadapi dan tindakan 
untuk mengatasi tantangan 
tersebut dalam mencapai tujuan. 

Inspiring (Menginspirasi)

Pemimpin dan timnya 
berkomitmen pada misi 
organisasi untuk terus 
belajar serta berinovasi.

Aligning and Mobilizing 
(Menyelaraskan dan Memobilisasi)
Tanggung jawab dan sumber daya pemimpin 
diselaraskan secara internal, sedangkan 
tujuan timnya diselaraskan secara 
eksternal untuk mengatasi tantangan dan 
mencapai tujuan.



Menurut penelitian LeMay dan Ellis, pemimpin yang 
menerapkan keempat komponen tersebut akan 
menghasilkan iklim kerja yang lebih baik dan 
meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan.



Apakah Kamu sudah Menjadi 
Pemimpin yang Efektif?



Cara Mengetahui Seberapa 
Efektif Kepemimpinan Kita

Scanning (Memindai)
Apakah kamu menilai bahwa lingkungan 
organisasimu sudah memasukkan 
dinamika-dinamika, baik di dalam maupun 
luar organisasi, dalam membuat 
keputusan yang efektif?

Focusing (Memfokuskan)
Apakah kamu dalam menetapkan 
visi untuk timmu dengan tujuan 
yang tidak hanya memenuhi 
kebutuhanmu, tapi juga kebutuhan 
pemimpin-pemimpinmu yang lain?

Inspiring (Menginspirasi)
Apakah kamu sebagai pemimpin 
sudah berkomitmen penuh pada 
organisasi? 
Hal ini dikarenakan komitmen 
secara penuh pada organisasi 
sangat penting untuk sukses dalam 
misi apapun.

Aligning and Mobilizing 
(Menyelaraskan dan Memobilisasi)

Apakah kamu sudah menempatkan 
sumber daya dan anggota tim mu untuk 
secara efektif melaksanakan tujuan yang 
sudah kamu tetapkan?



Menjadi pemimpin 
yang akan diikuti 
orang secara 
sukarela; bahkan jika 
Anda tidak memiliki 
gelar atau posisi.

Brian 
Tracy



● 4 Components of Leadership Effectiveness 
(Christian Knutson)

● https://generalleadership.com/leadership-eff
ectiveness/

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:


