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Anda ingin menjadi pemimpin 
yang seperti apa?
Kami memfasilitasi dan mendorong kesadaran 
diri di antara para pemimpin yang akan datang. 
Dengan membuat mereka memetakan 
perjalanan mereka sejauh ini, berbagi 
pengetahuan dan ide, serta membantu mereka 
memperoleh keterampilan baru dan 
mengadopsi perilaku baru.



Berikut ini adalah jejak 
kepemimpinan Gail 
Kelly, CEO Westpac 
Group. Di salah satu 
bank terbesar di 
Australia dan pemenang 
penghargaan 
“Perusahaan Paling 
Berkelanjutan” di Forum 
Ekonomi Dunia di Davos 



Dia menggambarkan tujuan ini sebagai 
"kemurahan hati" Ada dua elemen kunci 

untuk kemurahan hati, menurut Kelly

Yang pertama adalah 
percaya kepada 
kekuatan orang untuk 
membuat perbedaan 
(niat kepemimpinan).

Yang kedua adalah 
menciptakan lingkungan yang 
memberdayakan mereka 
untuk berkembang menjadi 
yang terbaik yang mereka 
bisa. Dengan demikian, itu 
membuat perbedaan (dampak 
kepemimpinan).



Kita tidak harus memiliki kriteria keberhasilan 
kepemimpinan yang sama. Kita harus 
mendefinisikannya sendiri. Para pemimpin harus 
memberi diri mereka ruang, waktu, dan izin, serta 
meminta bantuan ketika mereka 
membutuhkannya. Untuk secara jelas 
mendefinisikan budaya kepemimpinan yang ingin 
mereka bangun di sekitar mereka.



1. Menentukan pemimpin seperti apa yang 
Anda inginkan.

2. Mengetahui dengan jelas bagaimana hal itu 
selaras dengan visi dan misi, serta 
membantu mencapai visi dan tujuan 
organisasi Anda.

3. Menumbuhkan kesadaran diri, 
merefleksikan perilaku Anda sendiri, dan 
mendorong orang lain untuk memberi 
umpan balik kepada Anda.

4. Mengenali perbedaan yang mungkin timbul 
antara niat Anda dan dampak Anda.

Inti dari menciptakan jejak 
kepemimpinan adalah:



“Kekuatan dan tantangan 
pengaturan diri adalah 

memastikan bahwa Anda 
memiliki koherensi antara 
kepribadian Anda, perilaku 

Anda, dan tujuan 
kepemimpinan Anda.”

(Emma Soane dari LSE,)



● How to Spot an Incompetent Leader
● https://hbr.org/2015/01/what-kind-of-leader-d

o-you-want-to-be

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:


