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Bagaimana para pemimpin dapat 
menyeimbangkan tuntutan yang kompleks 
dan sering bersaing seperti saat ini? 
Tantangan inti bagi para pemimpin modern 
adalah untuk menjadi lebih manusia 
seutuhnya, untuk secara aktif 
mengembangkan berbagai kemampuan 
yang lebih luas, dan untuk lebih memahami 
diri mereka sendiri.



Apakah ada keraguan bahwa ini adalah 
kekuatan yang diinginkan untuk setiap 
pemimpin? Sebagian besar dari kita 
berpikir dalam istilah biner. Apa yang baik 
benar-benar baik, dan alternatifnya buruk. 
Diberi pilihan antara karyawan dengan 
profil di sebelah kiri, dan yang di sebelah 
kanan, itu tidak perlu dipikirkan, bukan?



Seperti biasa melihat dunia melalui lensa salah 
satu atau dua, itu lebih membatasi daripada 
yang kita kenal. Dan mengandalkan satu set 
kekuatan yang relatif tetap ternyata tidak 
cukup untuk mengelola lingkungan yang 
kompleks yang harus dinavigasi oleh para 
pemimpin sekarang. Inilah yang terjadi. 
Misalnya, ketika kita terlalu sering 
menggunakan atau terlalu mengandalkan 
kekuatan di sebelah kiri.



Saat bekerja, kita paling sering menggunakan 
kekuatan kita secara berlebihan di bawah 
tekanan. Ketika kita tidak mendapatkan apa 
yang kita inginkan, naluri kita adalah 
menggandakan apa pun yang paling berhasil di 
masa lalu. Ini adalah jenis impuls yang sama 
yang mendorong seorang pecandu untuk 
meningkatkan dosis ketika obat pilihan tidak 
lagi menghasilkan tinggi yang sama seperti 
semula. Itu adalah jalan berbatu. 



Dalam “Good to Great”, Jim Collins menulis 
bahwa para pemimpin terbaik dicirikan oleh 
perpaduan antara "kerendahan hati dan tekad 
yang kuat."

Dalam pengalaman saya, jarang menemukan 
pemimpin yang sama-sama menghargai kualitas 
di kiri dan kanan. Kecenderungan kita adalah 
untuk mendukung satu, daripada mengakui 
cara masing-masing kita dapat berfungsi 
sebagai penyeimbang bagi yang lain.



Lalu, langkah pertama untuk menjadikan diri 
kita sebagai pemimpin terbaik hanyalah 
memperdalam kesadaran diri. 
Tujuannya untuk membangun kekuatan yang 
saling melengkapi, sehingga kita dapat bergerak 
dengan anggun di sepanjang spektrum kualitas 
kepemimpinan. Merangkul kompleksitas kita 
sendiri membuat kita lebih sepenuhnya 
menjadi manusia dan memberi kita sumber 
daya tambahan untuk mengelola diri dan 
orang lain di dunia yang semakin kompleks.



A leader must have knowledge. 
Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan.

A leader must be able to teach.
Seorang pemimpin harus bisa mengajar.

- W. Edwards Deming



● How to Become a More Well-Rounded 
(Tony Schwartz)

● https://hbr.org/2017/07/how-to-become-a-more
-well-rounded-leader 

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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