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Apa Pengertian Objektivitas atau 
Objektif bagi Pemimpin ?

Objektivitas atau Objektif adalah mengenali dan 
menerima "apa adanya," tanpa memproyeksikan 

ketakutan, model mental, latar belakang, dan 
pengalaman kita ke dalam "apa adanya”.

Meningkatkan objektivitas mengharuskan untuk 
memikirkan kembali dan membingkai ulang cara 

berpikir tentang diri sendiri juga.



Pemimpin yang Objektif Dapat 
Mengubah Model Mental 

Apa saja model mental yang dapat dimiliki 
oleh seorang pemimpin yang objektif?

1. Validasi Eksternal
2. Kompetisi atau Persaingan
3. Perfeksionis
4. Kontrol
5. Insecurity atau Ketidakamanan



Jika kita kembali ke teori menyeluruh tentang 
model mental yaitu bahwa apa yang kita yakini 

membentuk pengalaman kita, dan bahwa pikiran 
membangun dan memperkuat model mental di 
jaringan saraf kita, menemukan korelasi yang 

menarik. 

Hipotesisnya adalah karena banyak dari kita tahu 
betapa tidak menyenangkan rasanya percaya 

bahwa kita tidak cukup baik, sebagai tanggapan, 
kita mencoba mengembangkan model mental, 

keyakinan, dan perilaku lain untuk 
mengimbanginya.



Jarrod, seorang konsultan dari London berusia akhir 30-an 
yang mendaftar di program MBA paruh waktu, 
mengatakannya sebagai berikut:

Jarrod D.Benjamin
Chief Executive Officer of The LEAD Firm

“ Model mental dominan saya adalah pemikiran / 
keyakinan bahwa saya tidak cukup baik. Ini terutama 

mendorong saya untuk menjadi subjektif tentang situasi 
tertentu dalam kehidupan profesional saya sebagai 

konsultan, sama halnya dengan seorang pemimpin “



"Sebelum Anda menjadi 
seorang pemimpin, 
kesuksesan adalah 
tentang mengembangkan 
diri. Setelah Anda 
menjadi seorang 
pemimpin, kesuksesan 
adalah tentang 
menumbuhkan orang lain 
From Zero to Hero."

Jack Welch 
CEO General Electric



● Pemimpin yang Objektif Tahu Bahwa Mereka 
Memang Cukup Baik 
(Moh Bambang Arif Setiawan)

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-
objective-leader/201510/objective-leaders-kno
w-they-are-indeed-good-enough
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