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Kompetensi kepemimpinan dapat
dikembangkan dengan berbagai cara, 
diantaranya:

1. Pelatihan formal

2. Aktivitas pengembangan

3. Aktivitas “self-help” (pengembangan secara
mandiri)



Program pelatihan kepemimpinan

• Program training formal banyak digunakan untuk
meningkatkan kepemimpinan di dalam organisasi. Untuk
organisasi besar, biasanya mereka memiliki program 
manajemen training, namun ada juga yang mengirimkan
manajer mereka untuk mengikuti seminar atau workshop 
di luar organisasi (Saari, Johnson, McLaughlin & 
Zimmerle, 1988)

• Banyak dari program latihan manajerial didesain untuk
meningkatkan keterampilan umum dan perilaku yang 
relevan terhadap keefektivan manajerial

• Training biasanya didesain untuk manajer level bawah
dan menengah daripada untuk top manajemen, dan
biasanya terkait keterampilan yang dibutuhkan manajer
untuk posisi yang saat ini sedang dipegang daripada
keterampilan yang dibutuhkan untuk promosi ke posisi
yang lebih tinggi (Rothwell & Kazanas, 1994)



• Training kepemimpinan dapat berupa banyak bentuk, dari workshop
pendek yang hanya beberapa jam dan fokus pada seperangkat skill, atau
program yang sampai 1 tahun dan mencakup banyak keterampilan. Ada 
pula perusahaan konsultan yang menyediakan program pelatihan
kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Banyak pula 
universitas yang menyediakan program pegembangan manajemen (misal : 
Executive MBA) yang mengambil waktu sekitar 1-3 tahun

• Sejumlah program pelatihan didasarkan pada aplikasi dari teori
kepemimpinan. beberapa contohnya meliputi program pelatihan yang 
didasarkan LPC Contingency theory, Model keputusan normative, 
kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan situasional dan
motivasi manajerial.



Merancang pelatihan yang efektif

• Sasaran pembelajaran yang jelas

Sasaran pembelajaran menjelaskan perilaku, keterampilan atau pengetahuan yang diharapkan diperoleh dari pelatihan. 
Sasaran pembelajaran yang spesifik membantu untuk menjelaskan tujuan pelatihan dan relevansinya dengan trainee

• Isi pelatihan yang jelas dan memiliki makna

Isi pelatihan harus jelas dan memiliki makna. Isinya harus dapat membangun pengetahuan trainee, dan harus fokus
terhadap hal-hal penting. Pelatihan harus meliputi banyak contoh yang konkrit dan relevan. 

Pembelajaran konseptual dapat ditingkatkan dengan menyertakan sistem kategori yang relevan, diagram, analogi dan
model. Model dan teori harus cukup simple untuk diingat dan relevan untuk membantu trainee menginterpretasi
pengalaman mereka

• Urutan isi pelatihan yang sesuai

Aktivitas pelatihan perlu diorganisasikan dan bertahap untuk memfasilitasi pembelajaran. Pelatihan harus dimulai dari hal
yang sederhana hingga yang kompleks. Hal kompleks perlu dipecah ke dalam komponen atau modul yang mudah untuk
dipisahkan.



• Gabungan metode pelatihan yang sesuai

Pilihan metode pelatihan harus mempertimbangkan tingkat keterampilan, motivasi, dan kapasitas peserta pelatihan untuk memahami dan
mengingat informasi yang kompleks. Metode harus sesuai untuk pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang akan dipelajari. 
Misal, role play akan sulit digunakan di dalam kelas yang sangat besar. metode pelatihan harus beragam untuk menjaga minat peserta. 
Metode ceramah lebih dari 30 menit akan menyebabkan hilangnya minat dan perhatian dari trainee.

• Peluang untuk mempraktekkan secara aktif

Peserta harus mempraktekkan secara aktif terhadap keterampilan yang akan dipelajari (misal perilaku praktek, mengingat informasi, 
menerapkan prinsip di dalam mengerjakan tugas). 

• Relevan, umpan balik yang tepat waktu

Peserta harus mendapatkan umpan balik relevan dari berbagai sumber daya yang tersedia, dan umpan balik secara akurat, tepat waktu
dan membangun.

• Peningkatan kepercayaan diri trainee

Proses pembelajaran harus meningkatkan efikasi diri peserta pelatihan dan harapan bahwa pelatihan akan berhasil. Trainer harus
mengkomunikasikan harapan keberhasilan dan perlu sabar serta mendukung terhadap peserta yang memiliki kesulitan di dalam belajar.

• Aktivitas tindak lanjut yang sesuai

Keterampilan yang kompleks sulit untuk dipelajari pada pelatihan yang singkat (peluang terbatas untuk praktik dan umpan balik). 
Pembelajaran keterampilan dapat ditingkatkan dengan adanya aktivitas tindak lanjut yang sesuai. 



TEKNIK KHUSUS UNTUK PELATIHAN 
KEPEMIMPINAN

a. Behavior role modelling

b. Case discussion

c. Business Games and Simulations



Behavior Role Modelling

 Behavior role modelling menggunakan kombinasi dua metode besar (demonstrasi dan
role playing) untuk meningkatkan keterampilan interpersonal.

 Dasar teorinya adalah : teori social learning dari Bandura (1986)

 Pada pelatihan dengan perilaku sebagai contoh, kelompok kecil peserta mengobservasi
seseorang untuk mendemonstrasikan bagaimana menghandle suatu permasalahan
interpersonal (contoh : bagaimana menyediakan umpan balik korektif kepada orang 
lain, menyediakan coaching), dan lalu mempraktekkan perilaku tersebut di dalam role 
play dan mendapatkan umpan balik yang baik

 Pendekatan lainnya adalah adanya roleplay di depan kelas dengan trainee dan salah
seorang trainer. 

 Role play dapat dilakukan di depan maupun di dalam kelompok kecil. Terkadang yang 
ditampilkan, contoh role play yang positif dan negatif, sehingga trainee dapat
membandingkan

 Pendekatan terakhir adalah beberapa trainee menjadi observer atau melihat video 
tentang perilaku di dalam role play.



Case discussion

Kasus merupakan uraian peristiwa di dalam organisasi. Banyak jenis
dari kasus, dari yang detail ataupun yang singkat. Kasus digunakan
untuk mengembangkan keterampilan manajerial. Kasus yang panjang
tentang strategi kompetitif dan finansial biasanya digunakan untuk
mempraktekkan analisa dan kemampuan mengambil keputusan

Manfaat di dalam menggunakan kasus adalah untuk meningkatkan
pemahaman tentang situasi yang dihadapi manajer.

Kasus juga dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana masalah
atau peristiwa dapat ditanggapi berbeda dari orang-orang yang tidak
memiliki kesamaan nilai, minat dan asumsi. Misal : konflik di tempat
kerja



No Pedoman bagi trainer

1 Menjelaskan harapan kepada trainee. Jelaskan tujuan kasus, bagaimana

menggunakannya dan apa yang diharapkan dari trainee

2 Dorong pertanyaan untuk mengembangkan dan memfasilitasi partisipasi di dalam

diskusi. Trainer perlu menerima pandangan alternatif dan hindari mendominasi diskusi

3 Menekankan kompleksitas permasalahan dan memberikan dorongan untuk

mengidentifikasi solusi alternatif

4 Gunakan diagnosis yang berbeda untuk mendemonstrasikan bagaimana pendekatan

dapat pula berbeda

5 Tanyakan trainee yang berkaitan dengan kasus di pengalaman kerja mereka. Diskusikan

pengalaman mereka untuk mengurangi ketergantungan pada kasus sehingga dapat

memberikan insight atau mendorong pemikiran

6 Variasikan komposisi kelompok diskusi untuk mendukung berbagai sudut pandang yang 

berbeda dari peserta



Business Games and Simulations

 Game bisnis dan simulasi banyak digunakan untuk pelatihan manajemen

 Persamaan dengan kasus : simulasi menuntut peserta untuk menganalisa permasalahan

kompleks dan membuat keputusan

 Tidak sama dengan kasus: peserta biasanya harus berhadapan dengan konsekuensi dari

keputusannya

 Setelah keputusan dibuat, peserta biasanya mendapatkan umpan balik tentang apa

yang akan terjadi sebagai hasil dari keputusannya



Belajar dari pengalaman

• Keterampilan kepemimpinan yang efektif, lebih banyak dipelajari dari
pengalaman daripada berasal dari program pelatihan formal (Davies & 
Easterby-Smith, 1984, Kelleher, Finestone & Lowy, 1986, Lindsay, Homes & 
McCall, 1987, McCall, Lombardo & Morrison, 1988). 

• Pemberian latihan khusus dapat memberikan kesempatan bagi orang lain 
untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan selama mengerjakan
tugas rutinnya. 

• Coaching dan mentoring dapat digunakan untuk membantu manajer
menginterpretasi pengalaman dan pembelajaran keterampilan baru. 
Manajer dapat meniru perilaku efektif yang ditampilkan atasan yang 
kompeten. Manajer dapat pula belajar untuk tidak melakukan hal yang 
dilakukan atasan yang tidak efektif.



Penelitian tentang pembelajaran
pengalaman, dipengaruhi oleh:

1. Jumlah tantangan yang diterima

2. Berbagai tugas atau latihan

3. Kualitas dari umpan balik



1. Jumlah tantangan

Situasi-situasi yang menantang meliputi permasalahan yang tidak biasa dan harus
diselesaikan, hambatan yang sulit dan keputusan yang beresiko.

2. Beragam tugas atau latihan

Pengalaman kerja yang beragam menuntut manajer untuk beradaptasi dengan
situasi baru dan berhadapan dengan jenis baru dari permasalahan. Keberhasilan di 
dalam menyelesaikan permasalahan yang satu, akan meningkatkan kecenderungan
seseorang untuk menginterpretasi dan menghadapi permasalahan baru dengan cara
yang sama, atau bahkan menggunakan pendekatan baru

Membuat latihan-latihan khusus, merotasi manajer ke subunit yang berbeda atau
memberikan latihan pada posisi yang linear



3. Umpan balik yang relevan

Pembelajaran terjadi ketika orang mendapatkan umpan balik yang akurat tentang perilaku dan
konsekuensinya, dan menggunakan umpan balik tersebut untuk menganalisa pengalaman dan belajar dari
pengalaman tersebut.

Namun, untuk pekerjaan manajer yang cenderung hectic, akan sulit untuk menemukan waktu untuk
mengintrospeksi dan menganalisis kesulitan tersebut. 

Selain itu, kemauan untuk menerima umpan balik juga tergantung pada beberapa sifat yang berhubungan
dengan efektivitas manajerial. 

Orang yang defensive dan insecure cenderung menghindari atau menolak informasi tentang
kelemahannya. 

Orang yang lebih percaya pada kontrol eksternal akan kurang menerima tanggung jawab atas kegagalan
mereka atau gagal dalam memandang umpan balik sebagai cara yang dapat digunakan untuk
meningkatkan keterampilan dan performa kerja. 

Manajer dengan orientasi berprestasi akan lebih berhasil pada karirnya, karena sifat ini mau belajar
untuk mengadaptasi perubahan situasi



Aktivitas pengembangan

No Aktivitas untuk memfasilitasi pengembangan kepemimpinan

1 Umpan balik dari berbagai sumber

2 Asessment center untuk pengembangan

3 Latihan pengembangan

4 Program job rotasi

5 Pembelajaran tindakan

6 Mentoring

7 Coaching dari eksekutif

8 Program tantangan yang dilaksanakan di luar

9 Program pengembangan personal



Umpan balik dari berbagai sumber
(360-degree feedback/multirater feedback)



Aktivitas “self—help”

No Pedoman untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan yang dilakukan sendiri

1 Membangun visi personal terhadap sasaran karir

2 Mencari mentor yang sesuai

3 Mencari tugas-tugas yang menantang

4 Meningkatkan pengawasan terhadap diri sendiri

5 Cari umpan balik yang relevan

6 Belajar dari kesalahan

7 Belajar melihat kejadian dari berbagai perspektif

8 Pertanyakan jawaban yang sederhana



No Cara untuk mendukung pelatihan kepemimpinan yang diikuti bawahan

Sebelum pelatihan

1 Menginformasikan bawahan tentang peluang yang diperoleh dari pelatihan

2 Menjelaskan bagaimana pelatihan penting dan bermanfaat

3 Tanyakan orang lain yang menerima pelatihan dan jelaskan bagaimana hal tersebut
berguna

4 Ubah jadwal kerja untuk memudahkan bawahan mengikuti pelatihan

5 Berikan waktu kepada bawahan untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti pelatihan

6 Mendukung aktivitas seperto pendistribusian kuisioner

7 Katakan kepada bawahan mereka akan ditanya untuk melaporkan apa yang mereka
pelajari



Setelah pelatihan

10 Bertemu dengan orang yang mengikuti pelatihan dan diskusikan apa yang mereka
pelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan

11 Susun sasaran kerja yang spesifik dan rencana tindakan untuk menggunakan apa yang 
telah dipelajari

12 Membuat latihan yang membutuhkan penggunaan keterampilan yang baru dipelajari

13 Simpan review sementara untuk memonitor perkembangan pengaplikasian pelatihan

14 Berikan pujian untuk yang dapat mengaplikasikan keterampilan

15 Berikan dukungan dan coaching ketika ada kesulitan

16 Gunakan aplikasi keterampilan baru di dalam performance appraisal

17 Berikan contoh bagi peserta pelatihan dengan menggunakan keterampilan itu sendiri



Hubungan diantara pendekatan




