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Mitra senior McKinsey Scott Keller 
dan Mary Meaney membahas “10 
Masalah Dasar Yang Dihadapi 
Para Pemimpin”, yakni: 

1. Menarik dan mempertahankan bakat,
2. Mengembangkan bakat saat ini,
3. Mengelola kinerja,
4. Menciptakan tim kepemimpinan,
5. Membuat keputusan, 
6. Mengatur ulang untuk menangkap nilai dengan cepat,
7. Mengurangi biaya overhead jangka panjang,
8. Membuat budaya keunggulan kompetitif,
9. Memimpin perubahan transformasional, dan
10. Transisi ke peran kepemimpinan baru. 



Mengapa transisi 
kepemimpinan itu 
penting?

Hampir semua hal yang terjadi di perusahaan lebih penting 
daripada

transisi eksekutif tingkat tinggi. Berdasarkan sifat perannya,
tindakan atau kelambanan pemimpin senior yang baru akan 

secara
signifikan mempengaruhi jalannya bisnis, secara baik maupun 

buruk. Namun
terlepas dari taruhan tinggi ini, para pemimpin biasanya kurang 

siap
untuk—dan kurang didukung selama—transisi ke peran baru.



1. Konsekuensinya sangat besar,

2. Hampir 
setengah dari 
transisi 
kepemimpinan 
gagal,

3. Transisi kepemimpinan 
lebih sering terjadi, namun 
para pemimpin baru hanya 
mendapatkan sedikit 
bantuan.



Penulis besar Spanyol Cervantes pernah 
menulis, 
“Persiapan adalah setengah dari 
pertempuran.”

Apa setengah 
lainnya?



Orang Spanyol kedua yang 
terkenal, seniman Pablo 
Picasso, berkata :

“ Tindakan adalah 
kunci dasar untuk 
sukses.”



Mereka benar, jadi 
setiap pemimpin harus 

melakukan transisi 
dalam dua tahap yang 

sama pentingnya!



Yakni,
• Melakukan persiapan dan kemudian mengambil 

tindakan dengan mengajukan pertanyaan tentang 5 
Dimensi Dasar Kepemimpinan

~~~> 

1. Strategi dan Operasi Bisnis atau Fungsi,
2. Budaya Perusahaan,
3. Tim,
4. Pemimpin itu sendiri,
5. Pemangku kepentingan lain yang perlu dikelola.



“Transisi kepemimpinan lebih umum 
dan penting dari sebelumnya. 
Dengan berfokus pada lima dimensi 
dasar kepemimpinan, para pemimpin 
baru dapat berhasil secara 
SPEKTAKULER.”

- Scott Keller



● Successfully Transitioning to New 
Leadership Roles (Scott Keller)

● Link sumber : 
https://www.mckinsey.com/business-functio
ns/organization/our-insights/successfully-tra
nsitioning-to-new-leadershiproles
 

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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