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Salah satu transisi yang paling sulit dilakukan oleh para 
pemimpin adalah peralihan dari “doing” menjadi “leader”. 
Tetapi tanggung jawab seorang leader itu juga harus 
kompleks.

MENGAPA HARUS KOMPLEKS?

Karena, dalam kepemimpinan membutuhkan serangkaian 
keterampilan dan tanggung jawab. Ketika tanggung 
jawab seorang pemimpin menjadi lebih kompleks, perbedaan 
antara pemimpin yang efektif dengan kontributor individu 
dengan gelar pemimpin sangat tinggi jelas berbeda.

APA SAJA TRANSISI 
KEPEMIMPINAN?



Mungkin dalam jangka pendek, kita merasa bersemangat 
bahkan dapat bekerja dalam jangka yang lebih lama. Akan 
tetapi, di saat tuntutan kerja yang banyak juga sumber 
daya yang menyusut, pada akhirnya kita akan mencapai 
titik dimana merasa jenuh atau bahkan tidak dapat 
memimpin secara efektif. 

Hal ini berdasarkan 
kenyataan bahwa menjadi 
sibuk dan produktif itu 
tidak sama. jika terlalu 
banyak menahan, mungkin 
sudah waktunya berpikir 
untuk beristirahat.



Adapun dalam meningkatkan potensi kepemimpinan, kita perlu 
memperluas pandangan kita melalui tindakan orang lain. 
Terlepas dari metodologi pilihan delegasi, berikut 4 strategi 
yang ditemukan saat bekerja untuk para pemimpin di semua 
tingkatan.

Mulailah dengan alasan atau tujuan

Ketika seseorang kurang memahami tentang suatu hal penting 
dan bagaimana, mereka cenderung tidak peduli. Tetapi jika kita 
memberikan konteks tentang apa yang dipertanyakan, lalu 
menjelaskannya secara gambaran besar, dan apa pun yang unik 
tentang itu, maka kita dapat meningkatkan relevansi pribadi. 
Alih-alih hanya memberikan pembenaran, kita dapat jadikan itu 
untuk kesempatan berbagi alasan. 



Menginspirasi orang lain

Orang atau pemimpin yang dapat menginspirasi dapat 
membawa perubahan, baik dalam usaha ataupun orang 
sekitarnya. 

Dengan mendefinisikan pekerjaan, mengklarifikasi ruang 
lingkup, dan memastikan bahwa itu selaras dengan 
kapasitas mereka, dengan hati-hati mengkomunikasikan 
setiap pemahamanan secara lengkap. Jadi, Inspirasi itu 
tidak hanya mengubah persepsi saja juga digunakan untuk 
mengembangkan diri serta sebagai penyemangat untuk 
hal yang mungkin tidak terjadi.



Belajar di tingkat yang tepat

Penting untuk terlibat, tetapi juga ada batasan. Kita 
harus mempertahankan tingkat keterlibatan yang cukup 
untuk campuran atau keterlibatan yang telah 
disepakati. Jangan sampai kita secara tidak sadar terlalu 
mengatur, lepas tangan, bahkan melewatkan masa kritis 
dimana komentar umpan balik diperlukan.

Singkatnya, tanyakan saja apa 
yang benar dengan gaya 
mereka sendiri, tidak hanya 
memberi saran dan klarifikasi 
tetapi juga dapat memberikan 
jalan keluar yang tepat.



Belajar mengucapkan “iya,” 
“tidak,” dan “ya, jika,”

Mulailah dengan menilai dengan cermat setiap 
permintaan yang datang, dan sesuaikan permintaan 
dengan kontribusi bernilai tinggi. Jika cocok ya, jika 
merasa tidak cocok ucapkan ya, jika dengan segera 
mengidentifikasi hal tersebut untuk mencapai tujuan 
melalui keterlibatan langsung.



“Jika kamu tidak bisa menerima 
kritikan, jangan melakukan sesuatu 

yang baru atau menarik”

-Jeff Bezoz



To Be a Great Leader, You Have to 
Learn How to Delegate Well

 (Jesse Sostrin)
https://hbr.org/2017/10/to-be-a-great-leader-you-have-to-l

earn-how-to-delegate-well

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 :


