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Leadership Foundations

“Era Pekerja Pengetahuan menuntut 
hasil yang luar biasa. Untuk meman-
faatkan kejeniusan dan motivasi 
manusia secara optimal, para 
pemimpin harus memiliki pola-pikir 
baru, keterampilan baru, dan alat 
bantu baru.” 
—Stephen R. Covey 

MENCAPAI ORGANIZATIONAL GREATNESS MELALUI KEPEMPINAN ERA PENGETAHUAN 
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Leadership Foundations membantu para pemimpin untuk:
1. Membangun kepercayaan dengan rekan kerja dan anggota tim.
2. Membentuk hubungan strategis antara pekerjaan mereka dengan tujuan 

tim.
3. Menerapkan sistem agar tim dapat mengeksekusi prioritas-prioritas 

terpenting.
4. Mengoptimalkan penggunaan talenta anggota tim untuk mencapai hasil 

yang luar biasa. 

Tantangan

Apakah karyawan potensial di organisasi Anda siap untuk memimpin? 

A WORKSHOP FOR
EMERGING LEADERS

Seiring dengan semakin banyaknya pemimpin generasi terdahulu yang 
akan pensiun, banyak organisasi mulai merasa kesulitan untuk mencari 
pengganti mereka. Masalahnya terletak pada minimnya pengalaman para 
karyawan potensial dalam hal kepemimpinan. Salah satu cara organisasi 
menghadapi krisis ini adalah dengan menyiapkan para karyawan terbaik 
mereka untuk mengemban peran yang lebih besar dibanding sebelumnya. 
Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah kepergian para pemimpin 
berpengalaman, namun sekaligus membuat organisasi mampu 
mempertahankan pengetahuan dalam organisasi serta menjaring para 
karyawan yang berpotensi untuk memimpin.
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Krisis Kepemimpinan Terkini
Peralihan dari Era Industri ke Era Pekerja Pengetahuan telah menimbulkan empat masalah kronis yang dihadapi pemimpin-pemimpin 
dewasa ini. Masalah-masalah ini meliputi: 
1. Kepercayaan terhadap pemimpin berada pada titik terendah sepanjang sejarah. 
2. Ketidakpastian strategis. Tantangan-tantangan yang dahulu perlu bertahun-tahun untuk timbul, sekarang bisa meledak dalam    
    semalam.
3. Langkanya kepemimpinan yang berpengalaman. 
4. Perang memperebutkan orang-orang berbakat. 

SOLUSI
Leadership Foundations: Mempersiapkan Pemimpin di Era Pengetahuan
Pelatihan Leadership Foundations mempersiapkan individu-individu untuk mengambil peran dan tanggung jawab penting di masa 
depan. Dengan menggunakan kerangka 4 Imperatives of Great Leaders, individu-individu dan calon pemimpin potensial akan 
mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang membantu mereka memberikan kontribusi lebih besar seiring upaya mereka
 mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam pelatihan 2 hari ini, peserta akan mempelajari cara untuk:
Meningkatkan pengaruh dengan anggota tim dan atasan dengan meningkatkan kepercayaan antarpribadi.
Memberikan kontribusi yang lebih besar untuk tim dengan cara menghubungkan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan tujuan tim.
Meningkatkan efisiensi dengan cara menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan sasaran-sasran terpenting tim dan 
organisasi.
Mencapai hasil yang lebih baik dengan menerapkan sistem yang tepat untuk mengeksekusi prioritas-prioritas terpenting. 
Meningkatkan kapasitas tim dengan membantu rekan kerja menemukan “panggilan jiwa” mereka sehingga mereka secara sukarela 
memanfaatkan talenta terbaik mereka. 

Alat Bantu Terbaik Para Calon Pemimpin
Setiap peserta dalam pelatihan Leadership Foundations akan mendapatkan:
 Buku panduan peserta 
 Buku aplikasi pasca pelatihan
 Kartu referensi 
 CD berisikan alat bantu yang dapat langsung digunakan di kantor
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