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Peran Seorang Pemimpin
Membangun hubungan yang tulus dan bermakna dengan 
manusia lain. Untuk menjadi seorang pemimpin Anda 
perlu membungkam suara hati Anda dan hadir 
sepenuhnya.

Hindari pengaruh obrolan pikiran yang membuat Anda 
tidak fokus. Peran Anda sebagai seorang pemimpin juga 
untuk menciptakan ruang yang aman bagi orang-orang, 
melalui kehadiran Anda secara penuh perhatian. Sehingga 
orang-orang dapat memiliki ruang untuk mencurahkan 
masalah tanpa Anda campur tangan untuk memperbaiki, 
memanipulasi, atau mengendalikan situasi.



• Be Here Now

Seperti semua CEO, Dominic Barton, Direktur 
Menejemen Global McKinsey & Company, 
setiap harinya memiliki jadwal untuk melakukan  
pertemuan. Baginya semua pertemuan itu 
penting, karena terdapat informasi yang penting 
dan kebanyakan membutuhkan keputusan jangka 
panjang.

Barton percaya menjadi cerdas dan hadir secara 
sepenuhnya membutuhkan disiplin dan 
keterampilan. Butuh disiplin untuk tetap fokus 
pada tugas dan tidak membiarkan diri Anda 
terpengaruh oleh pikiran yang merusak fokus.

Strategi Seorang Pemimpin



• Plan for Presence
CEO dari Campbell Soup Company, Doug 
Conant mengembangkan ritual untuk fisik 
dan psikologis agar bisa menghubungkan 
dirinya dengan orang-orang di semua tingkat 
di dalam  perusahaan. Ritual ini ia sebut 
touchpoints.

Beberapa hal yang dilakukan dalam ritual ini  
sebagian besar seperti mengingat nama 
pekerjaan dan nama anggota keluarga para 
pekerja serta menulis surat berupa ucapan 
terimakasih untuk usaha yang telah 
diberikan. Bagi Conant, perilaku ini bukan 
hanya strategi untuk meningkatkan 
produktivitas. Namun juga bentuk usaha 
tulus untuk mendukung para pekerjanya.



• Do Less, Be More
Gabrielle Thompson, wakil presiden senior di 
Cisco, mengatakan bahwa ketika karyawan nya 
datang kepadanya dan menceritakan sebuah 
masalah, terkadang masalah tersebut hanya 
membutuhkan solusi sederhana. Tetapi tak 
jarang juga, masalah hanya perlu didengarkan.

Sebagai pemimpin, memiliki kemampuan untuk 
sepenuhnya hadir dan mendengarkan dengan 
pikiran terbuka dapat menjadi cara yang paling 
kuat untuk memecahkan masalah. Sebagai 
pemimpin, peranmu juga bisa menciptakan 
ruang yang aman bagi mereka yang memiliki 
masalah dan memproses masalah mereka.

Kehadiran penuh semacam ini tidak hanya 
menyelesaikan masalah, tetapi juga 
menciptakan hubungan dan keterlibatan yang 
lebih besar.



• Embodied Presence
Loren Shuster, kepala PeopIe Officer 
Lego menjelaskan bahwa ketika ia 
memiliki pertemuan atau presentasi 
yang sangat penting, ia mengambil lima 
menit untuk menahan dan 
mengendalikan pikirannya.

Setelah latihan lima menit, dia berjalan, 
berbicara dengan cara yang berbeda, 
dengan ketenangan diri yang meningkat. 
Hasilnya, dia mampu hadir secara penuh 
dan memiliki mental juga fisik yang kuat 
ketika datang pada pertemuan. Hal itu 
membuatnya merasa bisa menaklukan 
pertemuan tersebut.



● If You Aspire to Be a Great Leader, Be 
Present ( Rasmus Hougaard and Jacqueline 
Carter )

● https://hbr.org/2017/12/if-you-aspire-to-be-
a-great-leader-be-present 

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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