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Berikut adalah 5 kegagalan 
umum yang dialami oleh para 
pemimpin yang baik:

Ketika datang ke perekrutan, manajer akan 
mencoba untuk mengambil jalan pintas, 
membiarkan orang lain membuat keputusan 
perekrutan, yang penting tidak menggunakan 
praktik terbaik dalam perekrutan dan / atau 
tidakmenyingkirkan masalah karyawan segera



Saya memiliki beberapa contoh kehidupan 
nyata, dari seorang pemimpin yang 
terpikat oleh seorang kandidat yang berbicara 
dengan lancar dan 
mengabaikan tanda-tanda peringatan 
mencolok yang ditemukan dalam 
proses rekrutmen dan orientasi, hingga 
seorang pemimpin yang membiarkan orang 
lain menerima bawahan langsungnya, hingga 
penggunaan perekrut miskin. Strategi para 
pemimpin sukses yang membuat keputusan 
yang baik dapat menjadi terlalu percaya diri 
dan puas - mereka tidak melibatkan orang lain 
dalam pengambilan keputusan dan 
mengevaluasi program alternatif 
secara tidak kritis.



Para pemimpin yang tidak 
bisa atau menolak untuk 
"bermain politik” dengan , 
melakukannya penuh risiko. 
Ini merupakan hambatan 
besar bagi para pemimpin 



Sementara para pemimpin harus 
menggunakan penilaian yang baik 
untuk menentukan apa dan berapa 
banyak informasi yang akan dibagikan 
kepada bawahan, proses dan 
keputusan tingkat atas harus selalu 
dibagikan kepada anggota organisasi 
tingkat bawah. Selain itu, ketika 
mereka membuat keputusan "di balik 
pintu tertutup“ dan tidak dibagikan 
dengan benar, maka karyawan dapat 
mulai memikirkan yang terburuk.



Hal ini juga dapat menciptakan 
lingkungan untuk perilaku tidak etis 
karena tidak ada pengawasan 
langsung dari pemimpin. Dengan 
bersikap terbuka dan transparan, 
seorang pemimpin yang 
baik meminta kritik, tetapi 
menggunakan kritik itu untuk 
keuntungannya - mengenali kapan 
masukan berharga dan menjelaskan 
kapan dan mengapa itu mungkin 
tidak relevan.



• Top 5 Ways That Otherwise Good Leaders 
Fail – Ronald E. Riggio Ph.D.

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/
cutting-edge-leadership/201805/top-5-ways
-otherwise-good-leaders-fail

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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