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Pengembangan Kepemimpinan

Bagaimana Rerubah Tingkah Laku

Materials adapted from Hughes, Ginnett, & Curphy, pp 225-238

Bagaimana Rerubah Organisasimu

“Organisasi tidak berubah; 
manusia berubah. Jika anda rindu
agar organisasi melakukan
sesuatu dengan cara yang 
berbeda, maka anda harus
mencari cara untuk membuat
orang merubah tingkah laku
mereka.”

David B. Peterson
“Berubahlah sebelum kau
terpaksa berubah.”

Bagaimana Merubah Tingkah Laku

• Suatu kemampuan kepemimpinan yang 

penting adalah mengetahui cara

bagaimana merubah tingkah laku: yaitu, 

merubah diri sendiri dan merubah orang

lain

• Tiga Cara utama untuk merubah Tingkah

laku

– Menciptakan dan mengikuti suatu Rencana

Pengembangan Diri

– Pelatihan (coaching)

– Pementoran
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• G – Goals - Mengenal apa yang kau mau
melakukan atau berada dalam satu tahun
ke depan. Perkembangan dapat terjadi bila
mana kau dapat melihat hubungan
perkembangan tersebut dengan kemajuan
dalam karirmu.

• A – Abilities – Bakat dan ketrampilan yang 
mana yang kau sudah memiliki yang dapat
menolong kau mencapai tujuanmu? Yang 
mana yang perlu dikembangkan? Gunakan
kekuatanmu dan kembangkan
kelemahanmu
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• P – Perceptions – Teliti bagaimana
kemampuan, ketrampilan dan tingkah
lakumu mempengaruhi orang lain. Apa
yang dikatakan orang lain mengeni
kemampuanmu? Gunakan timbal-balik 360º 
untuk memperoleh masukan yang jujur.

• S – Standards – Standar / patokan mana
yang harus kau memenuhi untuk berhasil? 
Apakah yang diharapkan organisasimu
mengenai pemimpin-pemimpinnya?

DIMANA GAP-NYA?

Tujuan

Standar / 
Patokan

Persepsi

Kesanggupan

Kemana kau mau pergi Di mana kau berada sekarang

Gap?

G.A.P.S. – Langkah Untuk Diikuti

1. Tujuan Pengembangan – Daftarkan tujuan

pengembangan pribadi yang kau ingin

mencapai dalam tahun yang akan datang. 

Jangan lebih dari 2 atau 3 tujuan.

2. Kriteria untuk Keberhasian – Apakah

bentuknya bila mana sudah berhasil

mengembangan ketrampilan ini? Ini bisa

menjadi langkah yang sulit, khususnya

dengan ketrampilan yang lebih “lunak”

3. Rencana Tindakan – Langkah-langkah

khusus yang mana yang akan kau tempuh

untuk memperoleh ketrampilan ini?. 
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4. Siapa akan saya libagkan dan kapan akan

ditinjau kembali? Langkah ini menyangkut

timbal balik. Dari siapakah perlu saya

mendaptkan timbal balik? Berapa

seringnya? Apakah ada usaha yang perlu

ditinjau kembali?

5. Tugas yg Menantang – Orang lebih

banyak bertumbuh bilamana dihadapi

dengan suatu yang sulit, yang belum

perna dilakukan? Adakah tugas seperti ini

yang perlu dilakuan? 

G.A.P.S. – Langkah Untuk Diikuti

6. Resors – Resors yang mana yang dapat

kau gunakan untuk mengembangkan

dirimu? Orang, buku, seminar, rekaman, 

video, dll? Adakah suatu bahan khusus

yang dapat menolong.

7. Berrefleksi dengan Rekan– Secara

berkala, membahas kemajuanmu dengan

seorang rekan yang kau percaya dan

yang mengerti situasi pekerjaan dan

rencana pengembanganmu


