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Latar Belakang Masalah
▪ Banyak pemimpin yang melakukan kesalahan 

ketika harus memutuskan siapa yang dapat 
memimpin dengan baik.

▪ 80% perusahaan akan memilih CEO dari orang 
dalam.

▪ Pemegang saham global kehilangan 112 miliar 
dolar setiap tahunnya karena perusahaan salah 
memilih CEO untuk memimpin.



Lalu, mengapa kesalahan itu bisa 
terjadi berulang kali?
∆ Memilih CEO yang salah terjadi karena kesalahan 

besar yaitu: jatuh cinta pada apa yang 
terlihat bagus daripada apa yang 
memberikan kinerja bagus.

∆ Permasalahan yang lebih besar adalah ada yang 
hilang dari gambaran seorang pemimpin yaitu 
“kita menganggap diri kita sendiri tidak 
cocok dalam kepemimpinan”



Gambaran Pemimpin yang Sempurna

Pemimpin yang sempurna sering kali 
digambarkan seperti:

1. Karismatik
2. Ekstrover
3. Memiliki gelar kehormatan
4. Memiliki rekam jejak yang baik
5. Memiliki banyak penghargaan
6. Memiliki perusahaan besar/ternama

Lalu, apakah itu semua ada di 
Genom CEO?



D = Decide with Speed and Conviction
CEO yang sukses lebih menonjol karena kecepatan 
pengambilan keputusan daripada akurasi dan presisi.

A = Adapt Proactively
CEO yang sukses adalah mereka yang melepaskan masa 
lalu, mengubah kebiasaan masa lalu, dan bisnis masa lalu.

CEO Genome: 
D-A-R-E



R = Relentless Reliability
Keandalan terdengar sederhana, namun jauh dari kata 
mudah.

E = Engage for Result
CEO yang sukses lebih fokus untuk memberikan hasil 
daripada tidak disukai.

CEO Genome: 
D-A-R-E



“A leader’s job isn’t to do the work 
for others, it’s to help others figure 
out how to do it themselves, to get 
things done, and to succeed beyond 

what they thought possible.”
-Simon Sinek



● Decoding the CEO Genome (Elena Botelho)
● https://youtu.be/YO1ypvAEL4g 

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.

Sumber:

https://youtu.be/YO1ypvAEL4g

