
Beware
the Leader’s

CURSE

‘Jika ikatan perusahaan terhadap seorang pendiri atau pengusaha sekuat 
ikatan seorang anak kepada orang tuanya. Apakah kutukan Pemimpin 
dapat dihilangkan?’
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THE LEADER’S CURSE
‘Pengabdian atau Kutukan Pemimpin’

Kutukan pemimpin atau yang biasa disebut dengan The Leader’s Curse 
adalah sebuah kondisi dimana seorang Pemimpin, Pendiri sebuah bisnis 
atau Pengusaha tidak dapat melihat (dalam artian) menjadi buta terhadap 
potensi kekurangan di dalam produk miliknya atau sebuah lubang di dalam 
strategi yang Ia buat. 

Hal ini menyebabkan seorang Pemimpin mungkin saja kehilangan 
objektivitasnya seperti; mencegah apa yang harus Ia dengar. Hingga, 
memengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan bisnis yang baik 
secara tepat waktu.

‘Kutukan Pemimpin’ ini tentunya bisa sangat berbahaya bagi kesehatan 
keuangan perusahaan, daya saing, budaya, dan karir secara profesional.



THE LEADER’S CURSE
‘Pengabdian atau Kutukan Pemimpin’

Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh situasi. Situasi yang dimaksud adalah 
rasa pengabdian yang dialami seorang pemimpin ketika mereka 
menjalanakan sebuah bisnis, yang membuat mereka menanamkan segalanya 
mulai dari budaya, teknik atau prosedur menjalankan sebuah perusahaan, 
hingga jenis makanan ringan yang tersedia. 
Tentunya, agar mampu menghindari menjadi seorang mangsa kutukan 
pemimpin, baiknya pertimbangkan langkah – langkah berikut : 

▪ Planning – Perencanaan, 
▪ Agreements – Perjanjian, 
▪ Relationships Matter – Hubungan Penting, 
▪ Mentors, 
▪ Checks and Balance – Pemeriksaan dan Keseimbangan, 
▪ Annual Self Assesment – Penilaian Diri Tahunan, 
▪ Succession Planning – Keberhasilan Rencana



Tips and Trick 
to avoid,

 
“The Leader’s Curse”



Planning
(Perencanaan)

Saat kehidupan sebuah 
perusahaan akan di mulai, 
tetapkan :

• Rencana dan Tim 
Kepemimpinan. 

Beruhubungan baik dengan 
seorang investor, penanam modal 
usaha ataupun rekan kerja.

• Identifikasi Peran.
Mengidentifikasi peran yang 
mungkin diambil di masa depan, 
yang memiliki karakteristik yang 
sangat kuat. Seperti : chief 
evangelist atau chief technology 
officer.

Agreements
(Perjanjian)

• Sewa pengacara 
pribadi (secara 
personal) untuk 
menyusun & mengurus 
perjanjian rekan pendiri.

• Memiliki rancangan yang 
jelas mengenai jadwal 
Vesting.

• Kesepakatan mengenai 
kemungkinan penghentian 
sementara / selesai dan 
keluarnya perusahaan.



Hubungan Penting, Mentor, Pemeriksaan – 
Keseimbangan dan Keberhasilan Rencana.

• Relationships Matter atau Hubungan Penting. 
Perilaku menjaga hubungan baik dengan investor, pemegang modal, atau 
rekan kerja sejawat.

• Mentors. 
Membuat jaring pengaman di luar dewan penasihat dan dewan direksi. 
Mereka adalah orang-orang yang telah berada di posisi, mengawasi 
pendakian, dan peduli dengan kesuksesan. 

• Pemeriksaan dan Keseimbangan
Jadwalkan tinjauan kinerja tahunan.

• Succession Planning atau Keberhasilan Rencana
Pahami bahwa setiap orang, pada titik tertentu, dapat diganti dalam peran 
mereka saat ini.



Annual Self Assesment – Penilaian Diri Tahunan

Introspeksi sangat penting untuk perencanaan. Untuk mengetahui lakukan 
penilaian diri tahunan sendiri.
Pertanyaannya meliputi:
▪ Apa yang akan sangat dibutuhkan perusahaan di masa depan dari 

kepemimpinannya, mengingat arahnya?
▪ Apakah masih dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya?
▪ Apakah masih bersenang-senang, dan apakah memiliki energi untuk itu?
▪ Apakah masih memberikan nilai subjektif di luar apa yang buat, dan 

bagaimana nilai tersebut berubah?
▪ Apakah  berkonflik dengan orang lain, dan mengapa itu terjadi?
▪ Jika melakukan sesuatu hal yang lain (di luar bisnis), apakah itu? 

Bagaimana perasaan  tentang hal itu?



Remember that 
regardless of your role, 

you are in business; 
you are not the business.  
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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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