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APA YANG TERJADI?
Banyak pemimpin yang salah dalam memutuskan sesuatu 

yang sangat penting dalam sebuah tim. Menurut Dov Paluch 

(2011) dalam penelitiannya mengatakan dalam periode 20 

tahun, Amerika Serikat menghabiskan $3,4 triliun untuk 

melakukan 12.000 merger. Hasilnya, pemegang saham 

perusahaan yang mengakuisisi kehilangan uang sebanyak $220 

miliar. Sehingga, mereka gagal mencapai tujuan perusahaan 

pengakuisisi.



MENGAPA BISA TERJADI?
PEMIMPIN TERLALU PERCAYA DIRI

dalam mengambil keputusan tanpa melihat konsekuensi yang 

akan terjadi. Walaupun mereka tahu konsekuensinya, mereka 

cenderung akan membiarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang 

tidak ada.



APA YANG HARUS DILAKUKAN 
KETIKA MENEMUI PEMIMPIN?
GALI INFORMASI PEMIMPIN

Periksa apakah ia adalah seseorang yang independen dalam 

mengambil keputusan atau seseorang yang memiliki hubungan 

pribadi atau bisnis lain yang membuat keputusan menjadi sesuatu 

yang tersegmentasi terhadap pihak-pihak tertentu. Lalu, berikan 

keputusan bahwa Anda akan bergabung dengannya atau tidak.



BAGAIMANA CARA MENGATASI 
TERLALU PERCAYA DIRI SAAT 
MENGELOLA TIM?
1. Tunjuk anggota Anda menjadi anggota yang kontradiktif 

terhadap rencana tim Anda sebagai langkah untuk 

menyediakan kesempatan berbicara apabila ada anggota 

tim yang menyatakan penolakan terhadap rencana tim.

2. Meminta anggota yang kontradiktif tersebut untuk memimpin 

tim dalam merencanakan skenario lain jika rencana yang 

diinginkan gagal dilakukan.



BAGAIMANA CARA MENGATASI 
TERLALU PERCAYA DIRI SAAT 
MENGELOLA TIM?
3. Siapkan tiga skenario dengan tiga tingkatan konsekuensi, 

dimulai dari tingkat ringan, sedang, sampai berat.

4. Setelah semua menyetujui rencana Anda, catat pertemuan 

selanjutnya sekitar tiga tahun ke depan dan diskusikan tiga 

hal yang sudah dicapai, yaitu apa yang berhasil, apa yang 

gagal, dan pelajaran apa yang bisa diambil dari rencana 

ini.



SIMPULAN
Jadilah pemimpin yang fokus terhadap penataan pola manusia 

yang terstruktur terhadap kepercayaan diri, bukan terhadap 

perubahan sifat manusia.



“Leadership is 
the capacity to 
translate vision 
into reality.”
– Warren Bennis



Sumber:
• Judul: Are Leaders Prone to Overconfidence?

• Penulis: Dr. Laurence J. Stybel dan Maryanne Peabody

• Pranala: 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/platform-su

ccess/202103/are-leaders-prone-overconfidence

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.


