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Apa itu kepemimpinan autentik?

Secara etimologi, kata autentik berasal dari 
bahasa Yunani ‘Authento’ yang berarti memiliki 
kekuatan penuh. Sementara keautentikan adalah 
refleksi nilai – nilai pribadi seseorang, bisa baik 

maupun buruk.
Sedangkan, pemimpin autentik adalah orang yang 

memiliki integritas paling tinggi dan berkomitmen.



Perilaku Dari Seorang Pemimpin 
Autentik

Komponen utama dari 
kepemimpinan autentik 
adalah keaslian, yang berarti 
setiap pemimpin otentik 
berbeda. Namun, ada 
beberapa penanda yang 
para pemimpin ini 
cenderung berbagi.



Penanda pemimpin autentik:
• Mendemonstrasikan perilaku yang 

memungkinkan kita untuk percaya pada mereka 
sepanjang waktu.

• Mengambil kepemilikan ketika mereka 
melakukan kesalahan dan berbagi tanggung 
jawab untuk setiap kesalahan.

• Tunjukan keberanian yang diperlukan untuk 
mendorong lebih jauh rantai kepemimpinan. 



Kunci Perilaku Pemimpin Autentik
• Berkomitmen untuk belajar memahami diri 

mereka sendiri sebagai pribadi dan bagaimana 
mereka dan orang lain melihat dunia.

• Memiliki kemampuan untuk menyingkirkan ego 
dan benar – benar memberdayakan sekaligus 
mengembangkan orang lain.

• Mempengaruhi dan menginspirasi orang lain 
dengan mengungkapkan diri mereka sendiri.

• Memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka 
waktu lebih lama.



Inti Dari Kepemimpinan 
Autentik

Kepemimpinan yang melayani 
didasarkan pada kebijaksanaan 

abadi dan sifat manusia. 
Kepemimpinan yang melayani 

membutuhkan perubahan yang 
perspektif yang sederhana dan 

kuat yang memungkinkan 
menyelesaikan misi dan 
menghasilkan prestasi.



“Authenticity is the 
alignment of head, 

mouth, heart, and feet 
thinking, saying, feeling, 

and doing the same 
thing – consistently. 
This builds trust, and 
followers love leaders 

they can trust.”

- Lance Secretan



“Autentikasi adalah 
keselarasan antara kepala, 
mulut, hati, dan kaki dalam 

berpikir, berkata, 
merasakan, dan 

melakukan hal yang sama 
– secara konsisten. Hal ini 
membangun kepercayaan, 

dan pengikut menyukai 
pemimpin yang dapat 

mereka percayai.  

- Lance Secretan



● The Essence Of Authentic Leadership (Sean 
Georges)

● https://youtu.be/5oKcN992DWo 

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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