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“COACHING is the universal language of
CHANGE and LEARNING.”
—CNN

Testimoni

Saya percaya bahwa pemimpin baru bisa
dinyatakan sukses apabila dia mampu
menciptakan pemimpin sukses berikutnya.
Buku ini penting untuk dibaca semua
pimpinan yang hendak sukses sebagai
pemimpin dan berhasil menggandakan
kesuksesannya dengan lebih baik lagi
untuk generasi berikutnya.
—Prijono Sugiarto
Presiden Direktur PT Astra International Tbk.
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Patrun coaching yang dipaparkan di buku ini sangat inspiratif
dan aplikatif. Saya yakin buku ini akan mengubah dan menggugah para pengembang SDM, kepemimpinan, dan performance masa depan. Selamat untuk kehadiran buku ini ke haribaan pembaca, demi bangsa yang lebih baik.
—A. Farid Aulia, Ph.D.
Direktur Leadership Academy Bank Indonesia
Buku ini dilengkapi data kajian, landasan berpikir, sumber
yang relevan, dan memberi inspirasi menjadi coach yang lebih
baik. Sederhana pemaparannya, segera bisa dilaksanakan, senang hati menambah wawasan.
—Alexandra A. Aprilina
VP Human Capital PT Combiphar, Coach & Certified Trainer
Coaching for Result merupakan sebuah buku yang ringkas, sederhana, serta mudah dipahami. Buku ini diperuntukkan bagi
para leaders yang mengetahui dan memahami konsep-konsep
dasar coaching.
—Aloysius Budi Santoso
Chief Corporate Human Capital Development
PT Astra International Tbk.
Satu buku yang ditulis tidak hanya berdasarkan konsep yang
benar, tetapi juga disertai dengan contoh-contoh faktual. Sangat bermanfaat untuk para leaders yang menjalankan operasional suatu perusahaan.
—Hamdhani Dzulkarnaen Salim
Presiden Direktur Astra Otoparts Group
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Buku ini merupakan panduan coaching bagi setiap pemimpin
dalam membimbing dan mengembangkan calon-calon pemimpin mendatang agar menjadi pribadi yang andal dalam
menghadapi setiap tantangan.
—Lanny Soputro
HR Director Kalbe Nutritionals
Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kesuksesannya meraih prestasi, profit, dan penghargaan, tetapi
juga dari sejauh mana dia berhasil mencetak pemimpin. Banyak pemimpin gagal mengembangkan pemimpin lainnya
karena tidak memahami dan tidak menguasai keterampilan
membimbing (coaching) orang lain. Mereka belum mengetahui manfaat, kapan dan bagaimana melakukan bimbingan,
serta sering kali merasa sudah melakukan bimbingan.
Apabila Anda ingin menjadi pemimpin yang “berbeda”
sekaligus “berhasil”, awalilah langkah Anda dengan mempelajari buku ini. Isinya yang berbobot dan tuturnya yang mudah
dipahami akan membantu Anda mengevaluasi sekaligus meningkatkan keterampilan coaching Anda.
—Michael Adryanto
Praktisi Manajemen SDM
Dalam menghadapi karyawan di era generasi millenial ini, kita
sudah tidak dapat menjalankan organisasi dengan piramida
manajemen yang tinggi. Hubungan antara atasan dan bawahan harus semakin intens , tidak hanya di tempat kerja saja, melainkan juga melewati ruang dan waktu di luar jam kerja. Karyawan sering berpindah kerja karena alasan lingkungan kerja
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yang kurang nyaman, kurang mendapat kesempatan untuk
menyalurkan aspirasi, dan merasa bahwa kurang mendapat
perhatian dari atasan. Sedangkan atasan juga sering mengabaikan fungsi membina dan mendampingi karyawan dalam
meniti karier dan meningkatkan kinerja dan produktivitas bawahannya. Coaching sering dianggap bukan sesuatu kontributor yang penting dalam mencapai kinerja yang lebih baik,
malahan dianggap tugas departemen HRD untuk melakukan
coaching. Coaching sebaiknya menjadi budaya dalam organisasi perusahaan untuk mendapatkan trust antara atasan dan
bawahan sehingga bawahan dapat engage terhadap pekerjaan dan perusahaan. Sebaliknya atasan dapat mendelegasikan
wewenangnya kepada bawahannya untuk menyiapkan kader
dan talent. Buku ini sangat tepat untuk mengingatkan ulang
bahwa coaching dan mentoring sangat vital untuk meningkatkan engagement dan kinerja organisasi.
—Drs. Prodjo Sunarjanto
Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk.
Coaching merupakan keterampilan dasar untuk menjadi seorang pemimpin bisnis yang transformatif. Karenanya, buku ini
menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin membangun
kompetensi ini, untuk pribadi maupun korporasi. Apalagi penulisnya memiliki pengalaman yang amat kaya dan pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya.
—Yakub Liman
Penulis buku ASTRA on Becoming Pride of the Nation
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Ucapan
Terima Kasih

S

eorang bijak pernah berkata, “Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.” Tulisan akan mudah dibagikan, dan ilmu
yang baik adalah yang dibagikan. Inilah buah pikiran

kami yang ditulis dengan harapan untuk membagi pengetahuan yang bermanfaat. Tanpa berniat menggurui, kami hanya
ingin berbagi. Semoga pengetahuan dari berbagai sumber ini
dapat menambah dan memperkaya referensi kita dalam membangun hubungan yang kian mesra dengan sosok terpenting
dalam dunia usaha: people.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paulus
Bambang W. S. yang telah bersedia melengkapi buku ini dengan memberikan Kata Pengantar, serta sosok-sosok yang telah membantu menyelesaikan dan menerbitkan buku ini. Dengan atau tanpa kesadaran, mereka memberi kami semangat
baru dalam pengerjaan buku ini.

Ucapan Terima Kasih

xv

Untuk tim penuh ide dan kreativitas di BusinessGrowth,
terima kasih atas kolaborasi, diskusi menyehatkan, dan trans
fer kegembiraan yang berlangsung selama ini. Let’s keep on
learning and growing.
Kepada sosok-sosok bersahaja yang telah meluangkan
waktu untuk membaca dan memberikan testimoni di buku ini:
1. Bapak Prijono Sugiarto
2. Bapak A. Farid Aulia, Ph.D.
3. Ibu Alexandra A. Aprilina
4. Bapak Aloysius Budi Santoso
5. Bapak Hamdhani Dzulkarnaen Salim
6. Ibu Lanny Soputro
7. Bapak Michael Adryanto
8. Bapak Prodjo Sunaryanto
9. Bapak Yakub Liman

Untuk semua pembaca, terima kasih sudah meluangkan
waktu di sela-sela kepadatan kerja dan momen senggang di
rumah dalam mencermati setiap lembar tulisan di buku ini. Senang rasanya bisa berbagi pemikiran dan pengetahuan, bersama-sama memperkaya ilmu. Feedback, saran, maupun tanggapan untuk memperkaya dan membangun karya selanjutnya
sangat kami nantikan.
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Kata
Pengantar

S

etiap orang adalah pemimpin. Dimulai dari strata terbawah, yakni saat dia menjadi pemimpin bagi dirinya
sendiri. Dalam skala sesuai kapasitasnya, kepemimpin-

an menjadi ilmu dan seni yang harus terus dipelajari oleh setiap orang. Begitu pun ilmu lainnya yang menjadi “perkakas”
pelengkap pelaksanaan tugas sebagai seorang pemimpin.
Dengan persaingan yang tumbuh kian kuat, organisasi
berlomba membenahi pengelolaan produksi, inovasi produk,
pemasaran, hingga keuangan untuk mengimbangi persaingan
dan perkembangan perubahan. Namun, yang sering terabaikan justru pengelolaan sumber daya terpenting, yakni Sumber
Daya Manusia (SDM). Sangat tertinggal, kalau tidak mau dibilang usang. Sedihnya, para atasanlah yang sering mengabaikan pengelolaan SDM di bawah kepemimpinannya. Pengabaian ini berkontribusi pada performa keseluruhan organisasi.
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Peran seorang pemimpin atau atasan terhadap bawahan
pada akhirnya lebih dari memimpin. Pada satu titik, atasan
bahkan menjalankan peran layaknya orangtua bagi anaknya yang membimbing dan memastikan mereka bertumbuh
mencapai kesuksesan. Dalam satu tulisan di website pribadi,
saya mengisahkan bagaimana anak saya terjatuh saat bermain basket dan menjadi lebih kuat dalam rasa sakitnya. Peran
sebagai orangtua memengaruhi capaian ini. Hal serupa berlaku pada peran atasan terhadap bawahannya.
Ada tiga prinsip dasar yang perlu kita pegang untuk membuat anak kita—karyawan atau bawahan kita—kuat dan berkompeten.
1. Biarkan mereka terantuk bahkan terjatuh, asal jangan sampai tergeletak. Artinya, pengalaman gagal dan kalah akan
membuat mereka belajar untuk mempersiapkan diri lebih
baik. Kalau tidak pernah mengalami hal ini—karena kita sebagai atasan selalu menyediakan prasarananya, solusinya,
penolongnya—mereka (anak dan bawahan) akan menjadi
orang yang gampangan.
2. Biarkan mereka menemukan jalannya sendiri ketika mereka
berhadapan dengan tembok penghalang. Banyak orangtua tidak menyukai keberadaan tembok penghalang yang
membatasi gerak pertumbuhan anaknya—kalaupun harus
ada, probabilitasnya sangat kecil, sehingga kesempatan
untuk gagal pun kecil. Akibatnya anak tumbuh bak tanaman di laboratorium, tumbuh hebat dalam ruang isolasi.
Ketika isolasi dilepas, mereka tidak sekuat yang kita duga.
Fenomena serupa berulang dalam lingkup kerja, yaitu saat
atasan “gemas” ingin membuka jalan bagi bawahannya
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yang tersangkut kendala. Memberi arahan dan solusi yang
mungkin setengah dipaksakan bagaikan anak yang terus
disuapi karena orangtuanya tidak sabar ingin jatah makannya lekas habis.
3. Ketika mereka tersesat atau berhadapan dengan “cross road”
atau masalah yang lebih besar dari kekuatan mereka, kita menyiapkan dukungan yang diperlukan. Ketika mereka tersandung masalah besar, kita datang bukan untuk menghakimi,
menuntut, menyalahkan, dan menyudutkannya, melainkan
membuat mereka terhibur karena tahu kita ada untuk mereka.

Ketiga prinsip ini sesuai dengan praktik coaching dalam organisasi dan menjadi dasar pelaksanaan coaching, demi menempa bawahan menjadi manusia kuat. Aset terpenting suatu
organisasi adalah manusia yang ada di dalamnya.
Ini bukan tentang menyelesaikan satu masalah sesegera
mungkin setiap hari, melainkan tentang investasi jangka panjang yang dapat membuat kita menuai peningkatan performa individu dan kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian organisasi. Investasi ini memungkinkan
Anda memiliki lebih banyak waktu bagi pengembangan diri,
lebih berfokus pada perencanaan strategis, hingga membuka
pintu kesempatan ke jenjang yang lebih tinggi—dengan meninggalkan legacy terbaik yang telah siap menopang pijakan
Anda selanjutnya.
Menjadi atasan baik hati yang selalu ada untuk berlindung
dari berbagai masalah dan kesulitan kerja bukanlah hadiah ter
baik yang bisa diberikan seorang pemimpin. Hadiah terbaik yang
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bisa kita berikan pada bawahan kita adalah kemampuan yang
berkembang. Pengembangan kemampuan ini dimulai dengan
satu gerakan bernama coaching. Bukan hanya mengembangkan kemampuan, coaching juga tak jarang dapat memunculkan potensi tersembunyi yang mereka miliki. Ingat nasihat bijak
tua, “Berikan kail (pancing) dan ajari cara memancing kepada
orang yang menginginkan ikan, maka dia akan dapat memakan
ikan setiap hari. Jangan beri dia ikan karena dia akan meminta
lagi ketika ikan yang Anda berikan habis dia makan.” Coaching
adalah pancing bagi bawahan kita yang membuatnya mampu
bertahan, tidak hanya sehari tapi seterusnya, bahkan mengantarkannya pada lautan penuh kesempatan yang lebih besar.
Itulah hadiah terbaik yang dapat kita berikan.
Buku ini akan membuka mata dan mengubah keraguan
Anda selama ini tentang peran penting coaching dalam keberhasilan seorang pemimpin. Dalam Seri 1 Coaching for Result,
setiap potongan yang membentuk proses utuh coaching akan
dijabarkan dengan ringan dan mudah dipahami. Tidak cukup
sampai di situ, Seri 2 Coaching Practices akan membantu
Anda lebih memahami praktik nyata coaching melalui contohcontoh yang dekat dengan kenyataan kerja sehari-hari. Buku
ini bisa menjadi pedoman praktis bagi semua leaders yang
serius ingin menjadi coach bagi anggota timnya.
Jakarta, September 2017
Paulus Bambang W. S.
Direktur PT Astra International Tbk.
Penulis Buku-Buku Best Seller
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Pendahuluan

B

uku coaching yang ada di tangan Anda ini adalah seri
pertama dari dua buku coaching yang kami terbit
kan. Kami menyarankan Anda untuk membaca buku

coaching seri kedua Coaching Practices supaya pemahaman
coaching Anda semakin lengkap.
Jack Welch, seorang tokoh
yang dikenal karena kepemimpinannya saat dia menjabat
sebagai Pemimipin dan Ketua
Eksekutif dari General Electric
(GE) pada periode 1981–2001,
mewariskan kalimat bijak bagi
para pemimpin. “Before you
are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.” Nyatanya,
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seorang pemimpin akan semakin berkembang dengan membantu anggota timnya berkembang menjadi superteam, bukan
dengan bersolo karier sebagai superman.
Tugas tersebut bukanlah hal yang mudah. Pengetahuan,
kemampuan, kesibukan, jadwal padat, waktu minim, dan kendala dalam menghadapi banyak individu dengan karakter berbeda menjadi tantangan yang datang dalam satu paket besar.
Tidak heran jika banyak pemimpin dengan setengah patah
arang bertanya, bagaimana lagi harus memasukkan agenda
pengembangan karyawan di dalam daftar panjang pekerjaan?
Momen pengembangan diri sendiri saja disisipkan di sedikit
waktu luang yang tersedia. Bagaimana pula bisa menyisipkan
waktu bagi pengembangan diri mereka dengan tugas yang
menumpuk dan target kerja yang terus berjalan?
Nyatanya, agar Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah organisasi dapat mencapai sasaran kerjanya, pemimpin berkewajiban untuk membantu setiap anggota timnya. Cara termudah adalah memberikan coaching. Coaching adalah suatu
cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan
kapasitas setiap orang sehingga berhasil mencapai sasaran
kerjanya. Coaching dapat dilakukan kapan saja pemimpin merasa perlu, tidak bergantung pada jadwal tertentu. Coaching
adalah membantu seseorang dengan cara yang dikehendakinya untuk menuju arah yang dikehendakinya (O’Connor dan
Lages, 2004). Coaching mendukung seseorang pada setiap
level untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan mengoptimalkan kemampuan mereka, tentu saja harus selaras dengan
tujuan organisasi.
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Dalam pepatah Jawa, prinsip coaching dapat dikatakan
sebagaimana prinsip seorang pemimpin, “Ing ngarso sung
tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”—Di
depan menjadi teladan, di tengah memberikan bimbingan,
dan di belakang memberikan dorongan. Coaching dilakukan
secara periodik demi berlangsungnya proses belajar terusmenerus dan tercapainya performa kerja secara progresif.
Proses coaching merupakan bagian dari aktivitas manajemen
yang bersifat strategis.
Pertanyaan yang sering kali diajukan oleh para pemimpin
ketika disodori ide pentingnya coaching dalam menjalan
kan tugas mereka adalah “Apa untungnya bagi saya?” Melalui
coaching, pemimpin dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Hal ini turut membangun ikatan yang lebih kuat dengan
anggota tim. Hasil yang berbeda akan terlihat ketika pemimpin mengirimkan anggota tim untuk mengikuti pelatihan. Dalam proses coaching, pemimpin akan lebih memahami kondisi
aktual yang dihadapi timnya dalam mencapai tujuan bersama.
Selain itu, pemimpin dan tim menyepakati tujuan yang perlu dicapai bersama sehingga tujuan pribadi bawahan dengan
tujuan departemen yang dipimpin terakomodasi. Coach ikut
dalam diskusi permasalahan yang dialami oleh anggota timnya, bukan hanya menyuruh tanpa tahu permasalahan yang
dihadapi oleh timnya. Coaching juga mengembangkan keahlian manajer dalam delegasi, review kinerja, konseling, menjalin
hubungan, dan sebagainya. Dengan berkembangnya kompetensi anggota tim sebagai hasil pelaksanaan coaching, akan
ada lebih banyak tugas yang dapat didelegasikan. Artinya,
akan ada alokasi waktu bagi pemimpin untuk pengembangan
pribadi maupun perencanaan strategis lainnya.
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Mungkin ada yang masih berpikir bahwa anggota tim sebagai coachee sesungguhnya tidak membutuhkan coaching.
Faktanya, coaching sejak lama telah dibutuhkan. Seperti disebutkan dalam Emerging Leader Research Survey Summary
Report oleh Center for Creative Leadership (CCL) pada 2003,
semua karyawan menginginkan keterampilannya meningkat.
Cara yang mereka inginkan ternyata (yang paling digemari)
adalah face-to-face coaching di tempat kerja. Sebanyak 88%
jawaban responden yang diteliti meyakini bahwa memiliki seorang mentor atau coach di tempat kerja merupakan hal yang
penting untuk kemajuan kariernya.
Jadi, coaching bermanfaat bagi coach maupun coachee.
Bagi perusahaan? Tak perlu diragukan. Bayangkan jika para
pemimpinnya memiliki cukup waktu untuk merencanakan halhal strategis demi kemajuan perusahaan, sedangkan eksekutornya memiliki kemampuan yang tak perlu dikhawatirkan lagi.
Itu artinya pengembangan produktivitas kerja organisasi berujung pada peningkatan profit organisasi. Pola komunikasi dan
budaya organisasi yang lebih terbuka dan efektif akan mendukung pengembangan SDM yang berkesinambungan sehingga
meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.
Dikutip dari artikel bertajuk “2013 Training Top 125: Verizon’s #1 Calling” yang dimuat Trainingmag.com, bukti kekuatan coaching diungkapkan oleh Amy Hirsch, Direktur Human Resources Verizon. Program yang mereka miliki adalah
VZLeader1 (new frontline leaders) yang termasuk coaching
individual performance, aplikasi functional coaching, serta VZLeader2 (tenured frontline leaders) yang menempa tim dalam
membuktikan efektivitasnya. Verizon mendata, 125% laba in-
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vestasi (ROI) dan periode payback 5,3 bulan. Peserta program
juga melaporkan perbaikan bisnis pascapelatihan yaitu 65%
peningkatan kualitas, 73% peningkatan produktivitas, 80%
peningkatan kepuasan karyawan, 53% peningkatan kepuasan
pelanggan, dan 30% peningkatan penjualan. Metrix Global Executive Briefing: Case Study on the Return on Investment of
Executive Coaching pada perusahaan telekomunikasi Fortune
500 bahkan menuliskan bahwa ROI Executive Coaching menembus angka fantastis 529%!
Dengan metode coaching sederhana dan beberapa tips
yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai karakter karyawan dalam prosesnya, kita juga bisa merasakan manfaat yang
sama bagi diri pribadi, tim, dan organisasi kita. Langkah-langkah coaching beserta contoh kasus dalam setiap tahap akan
memudahkan kita berkembang menjadi pemimpin sekaligus
good coach bagi anggota tim kita. Hal-hal ini yang akan kita
bahas dalam bab-bab selanjutnya. Jadi coach, mari kita mulai!

Pendahuluan

xxv
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Coaching?
Untuk Apa dan
Untuk Siapa?

S

etelah

tim member (bahkan

mengembangkan

mungkin) juga rekan lain

keterampilan dan

dan atasan adalah prestasi

menjadi leader yang

yang membanggakan dan

kemampuannya sudah

patut diapresiasi. After all,

terbukti, hari-hari pun penuh

leader hebat yang menjadi

kerja keras dan dedikasi.

andalan banyak orang

Namun, sudahkah Anda

layak mendapat sedikit

memberi reward bagi diri

kesenangan bagi diri sendiri.

Anda sendiri? Mungkin

Bukan begitu?

cuti beberapa hari untuk
mengajak keluarga terkasih
berlibur atau sekadar “me
time” untuk menghilangkan
penat? Menjadi panutan,
tumpuan, dan mentor
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Tengok saja salah
seorang rekan kami dari
perusahaan terdahulu,
pemimpin baru departemen
Customer Service

bernama Joko. Dengan

kehilangan dan butuh

begitu padatnya tugas

arahannya. Bahkan sejak hari

sepanjang tahun, dia tak

pertama, telepon selulernya

lupa memasukan “me

tidak berhenti berdering.

time” sebagai reward dan

Staf dan rekan kerjanya

penambah semangat bagi

bergantian menghubungi

dirinya. Destinasi liburan

untuk menanyakan banyak

tahunan kali ini adalah

hal, mengklarifikasi

Bali. Setelah meninggalkan

pekerjaan, hingga meminta

catatan instruksi panjang,

arahan penyelesaian

beliau berangkat sesuai

tugas dan masalah. Hal ini

rencana. Tapi, yang tidak

berlanjut hingga hari terakhir

termasuk dalam rencananya

liburannya.

adalah ternyata dia “tidak
bisa” absen dari kantor.
Ada banyak orang yang
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Dia bahkan sempat menggunakan nada tinggi untuk menyatakan “Saya ini lagi cuti loh?!” karena kesal setelah beberapa kali menerima panggilan dari kantornya. Ia menggelenggeleng tak percaya, sulit sekali mencari waktu untuk dirinya
sendiri. Begitu banyak orang antre bertanya sehingga rasanya
seperti dia bekerja dari jauh. Raga liburan, kerja tetap jalan.
Rekan kerja yang menghubungi pun merasa hasil kerja timnya
kurang memuaskan dan merasa lebih baik lagi bila Joko turun
tangan. Cutinya berubah menjadi bekerja dari suatu tempat,
selain kantor. Sosok paling membanggakan di tempat kerja
ternyata tak punya waktu untuk mengapresiasi dirinya sendiri.
Pernahkah Anda mengalami yang dialami sang leader,
Joko? Kalau kondisi Anda demikian saat ini, Anda tentu leader dengan keterampilan luar biasa dan layak dipromosikan.
Pertanyaannya, apakah lantas Anda bisa mendapatkan promosi? Dengan kondisi seperti itu, apakah Anda bisa naik ke
jenjang yang lebih tinggi? Bayangkan kalau Anda menjadi
pimpinan Anda. Ketika Anda melihat karyawan Anda sebagai
seorang pemimpin satu-satunya yang paling hebat dalam timnya, apakah Anda akan mempromosikan dia ke tempat yang
lebih tinggi? Atau jangan-jangan Anda justru khawatir bila dia
dipromosikan, prestasi timnya yang sekarang akan turun. Tim
masih sangat membutuhkan Anda, jadi posisi Anda sekarang
sudah paling tepat untuk menjaga prestasi tim Anda. Oleh karena itu, Anda akan tetap berada di posisi sekarang, sampai
ada orang lain yang lebih bagus atau setidaknya sama bagusnya dengan Anda. Setuju?
Bagi kami, itu adalah kisah tragis. Bekerja siang dan malam di mana pun, baik di kantor maupun rumah bahkan sakit
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pun masih terus dicari (dan tetap kerja). Namun, ternyata promosi tak kunjung tiba. Itulah gambaran yang terjadi kalau kita
terlalu hebat di tempat kerja, sampai lupa untuk menciptakan
kader atau suksesor kita. Lupa untuk mengembangkan orang
lain di dalam tim kita yang akan siap menggantikan kita suatu
saat nanti.

Dulu, pemimpin yang berhasil sering kali dicitrakan sebagai satu-satunya orang yang paling hebat di tempatnya. Dia
dianggap hebat kalau bisa mengalahkan keterampilan semua
orang di timnya. Untuk menjadi hebat, dia harus mengalahkan
dan menjatuhkan orang lain sehingga dia menonjol. Kehebatannya makin didengar oleh atasan dan dia makin bersinar. Ka-
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lau kita masih berpikir demikian, jangan-jangan kita termasuk
orang yang mindset-nya gagal update? Walaupun tubuh kita
berada di era sekarang, pemikiran kita masih berada di zaman
sebelum tahun 1980-an. Zaman sekarang, citra pemimpin hebat sudah jauh berubah.

True leaders don’t create followers,
they create more leaders.

Pemimpin dicitrakan hebat ketika dia mampu mencetak
kader-kader yang hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya. Pemimpin dicitrakan hebat ketika dia bisa cuti tanpa diganggu,
mengikuti training tanpa dicari-cari, dan mampu mengerjakan
hal-hal yang lebih strategis tanpa terus direpotkan oleh pekerjaan rutin yang bisa ditangani karyawannya. Pemimpin hebat
tidak terus-menerus bersusah hati karena merasa tidak puas
dengan begitu banyak hasil kerja timnya. Ia juga tidak selalu
dibuat stres oleh pekerjaan karena “gatal” ingin turun tangan.
Semakin dia tidak diganggu karyawannya, orang akan memersepsikan bahwa ia telah berhasil mencetak bawahan hebat
yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri
dengan kredibel. Pemimpin seperti ini siap untuk menduduki
posisi yang lebih tinggi. Dia mencetak orang-orang hebat di
bawahnya yang akan mengangkatnya lebih tinggi.
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Coaching Tidak Berarti Memberikan
Kemudahan Bagi Coachee

Pernahkan Anda melihat anak kecil belajar jalan? Ketika meletakkan mainan yang sangat disukainya di atas sebuah sofa,
kita akan melihatnya berusaha menjangkau barang-barang di
sekitarnya untuk mencapai mainan tujuannya. Semuanya dilakukan dengan penuh semangat. Mulai dengan menggapai
tangannya, perlahan menarik kakinya, hingga menggerakkan
badannya. Dia mulai belajar merangkak, lalu belajar menapakkan kaki sambil menyandarkan badannya ke tembok. Sampai
akhirnya, dia bisa menjangkau mainan di atas sofa.
Sebagai orangtua yang melihatnya menggapai ke atas untuk berusaha bangkit, apakah kita langsung memudahkannya
mengambil mainannya dengan mengangkatnya dan mendudukkannya di sofa agar dia bisa segera mencapai mainan yang
diingkannya? Atau, kita berusaha tetap membuatnya fokus
pada mainan di atas sofa sambil menyemangati usahanya?
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Metode coaching sejalan dengan anak kecil yang belajar
berjalan. Metode coaching berusaha membuat karyawan lebih
aktif dalam mencari solusi, tanpa harus memberikan jalan pintas
kepada mereka untuk memudahkannya sampai ke solusi. Metode coaching mendorong bawahan menyelesaikan berbagai
permasalahannya sendiri dengan berfokus pada masa depan
dan solusi yang hendak dicapainya. Pendekatan itulah yang
membuat coaching menjadi pilihan efektif bagi banyak perusahaan dalam meningkatkan kemampuan karyawan sekaligus
mencetak kader-kader perusahaan.
Bila kita datang ke gym, apa yang kita lakukan? Kita melakukan treadmill, angkat beban, cardio, dan semua hal yang bertujuan untuk membentuk tubuh yang kita inginkan. Untuk itu, kita
bersedia “bersakit-sakit” dahulu agar bentuk badan yang kita
inginkan bisa tercapai. Personal trainer di gym juga tidak akan
membiarkan Anda istirahat berlama-lama, melainkan dia akan
menyemangati Anda untuk berlatih lebih giat demi mencapai
tujuan Anda. Prinsip yang sama berlaku juga untuk coaching.
Seorang coach tidak memberikan kemudahan di awal untuk
memecahkan masalah Anda. Coach akan membuat Anda berpikir untuk menemukan solusi atas permasalahan atau perbaikan yang Anda inginkan. Dengan demikian, “otot-otot” pikiran
Anda akan terlatih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semakin hari semakin kompleks. Anda akan memiliki kemampuan baru dalam berpikir dan menemukan solusi.
Coaching bermanfaat untuk menciptakan kemandirian positif,
bukan ketergantungan pada orang lain.
Seperti dituliskan Withmore dalam Coaching for Performance (2009), coaching adalah kunci pembuka potensi seseo-
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rang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Inti
dari coaching adalah memberdayakan orang dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan
kinerja.
Berikut manfaat coaching lainnya yang dikumpulkan dari
berbagai sumber.

Kinerja dan produktivitas meningkat
Pengembangan staf
Pembelajaran membaik
Hubungan membaik
Kualitas hidup meningkat
Manajer punya lebih banyak waktu
Lebih banyak ide kreatif
Pemanfaatan lebih baik atas manusia,
kemampuan, dan sumber daya
Meningkatnya fleksibilitas dan penyesuaian diri
terhadap perubahan
Motivasi staf meningkat
Mendorong budaya perubahan
Keterampilan hidup
Kaderisasi

Coaching? Untuk Apa dan Untuk Siapa?

9

Analogikan coaching sebagai proses bayi berjalan. Bayi
yang terus-menerus ditempatkan dalam kereta dorongnya
adalah bawahan yang terlalu banyak dinasihati oleh atasan.
Tanpa memberikan kesempatan untuk berjalan sendiri, bayi
tidak akan pernah mampu melakukannya. Pendekatan yang
kurang melibatkan bawahan membuat perusahaan tidak bisa
menyelesaikan masalah dengan cepat. Padahal, kebutuhan
pelanggan berubah dengan sangat cepat.

Coaching dan Komitmen Bawahan
untuk Melakukan Perubahan
Oscar G. Mink, dkk. mencatat empat hal yang membuat proses belajar di perusahaan perlu terus dilakukan. (1) Pengetahuan dan keterampilan karyawan yang semakin cepat usang
seiring kemajuan teknologi informasi. (2) Semakin meningkatnya keragaman dan kompleksitas masalah yang dihadapi
di tempat kerja. (3) Semakin terbatasnya jumlah tenaga kerja
terlatih dibanding lapangan kerja yang diciptakan. (4) Semakin
rendahnya kompetensi karyawan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap saat pertama kali memasuki dunia kerja.
Karyawan harus semakin cepat menyesuaikan dirinya terhadap perubahan selera konsumen. Sebaliknya, manajemen
tidak bisa lagi mempertahankan kepemimpinan dari atas ke
bawah (top-down). Terlalu banyak waktu dan biaya yang keluar bila bawahan harus selalu menunggu solusi atasan atas permasalahan di lapangan. Dengan meningkatnya kemampuan
bawahan untuk memutuskan, atasan pun tidak perlu turun tangan (lihat pendekatan otokratik dan pendekatan kebebasan).
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MANAJEMEN TRADISIONAL
Otokratik

Saya lakukan sendiri

Kolaboratif

Tanyakan
mereka

Tunjukkan

Kendali
aksi dan
hasil

Investasi
pertumbuhan

Pembebasan

Biarkan
mereka

Saya amat
sibuk
Melepas
wewenang dan
tanggung
jawab

Pendekatan coaching menggunakan manajemen yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Alih-alih
menggunakan manajemen otokratik, coaching lebih membebaskan dan mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Untungnya, efektivitas metode coaching
semakin diyakini dari hari ke hari. Bagaimana karyawan bisa
diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan? Caranya
adalah mengubah strategi yang lebih banyak menasihati menjadi strategi yang lebih banyak mendengarkan dan bertanya.
Ada sebuah rumus yang menarik untuk mengukur manfaat
coaching, yaitu:
M = Ku x Ko
M : Manfaat coaching
Ku : Kualitas coaching
Ko : Komitmen coachee terhadap hasil coaching

Coaching? Untuk Apa dan Untuk Siapa?

11

Contoh Pertama
Solusi datang dari coach, maka kualitas coaching bernilai 8,
tetapi komitmen coachee hanya 4 karena dia tidak merasa memiliki ide tersebut (tetapi harus menjalankannya karena datang
dari atasan). Dengan begitu, manfaat coaching: 8 x 4 = 32.

Contoh Kedua
Solusi datang dari coachee, maka kualitas coaching bernilai 6
(tidak sebagus nasihat yang diberikan oleh atasannya, tetapi
masih bisa diimplementasikan dengan baik), tetapi komitmen
coachee bernilai 8 karena ide tersebut hadir dari dirinya. Dengan begitu, manfaat coaching : 6 x 8 = 48.

Pendekatan coaching menggunakan
manajemen yang melibatkan bawahan
dalam pengambilan keputusan.

Dari kedua contoh di atas, kita melihat bahwa sebagus apa
pun ide yang diberikan coach kepada coachee-nya, bila kepemilikan coachee kurang, maka manfaatnya pun berkurang.
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Lebih baik coachee berkomitmen terhadap solusi yang datang
dari dirinya, walaupun mungkin solusi tersebut tidak sebagus
solusi yang dicekoki atasannya. Lebih bagus lagi apabila kita
bisa memancing coachee untuk menghasilkan solusi yang
datang dari dia, tetapi dengan kualitas ide sebaik atasannya.
Hasilnya pasti akan lebih luar biasa. Untuk itu, proses “membangun otot-otot pikiran” coachee dibangun dengan latihan
berpikir secara terus-menerus.
Intinya, perubahan hanya akan terjadi apabila komitmen
datang dari coachee. Untuk mendapatkan komitmen tersebut, coachee harus terlibat dalam prosesnya sejak awal percakapan coaching (bukan hanya di akhir untuk mengamini arahan atasan dan menyetujui implementasinya yang merupakan
permintaan atasannya).

Memberdayakan Karyawan
Kita hidup dalam sebuah sistem yang saling mengaitkan antarindividu, individu dengan kelompok, dan sebaliknya. Semua
aksi dalam sistem membentuk dinamika yang memperkuat dirinya. Sistem tersebut membentuk sebuah keseimbangan di
mana pola perilaku satu pihak mendukung pihak lainnya. Mary
Beth O’Neil menggambarkan dinamika sistem tersebut dengan dua anak panah yang saling memperkuat satu sama lain.
Pihak-pihak dalam anak panah itu bisa orangtua dengan anak
atau Anda dengan bawahan Anda, dua orang yang bekerja
sama, atau siapa pun yang saling berelasi. Kita akan kembali
ke contoh relasi antara orangtua dengan anak.

Coaching? Untuk Apa dan Untuk Siapa?
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Pernahkah melihat (atau mungkin mengalami sendiri) mainan anak berceceran di lantai? Orangtua biasanya akan marah
dan menyuruh anak untuk membereskannya. Layaknya anakanak, bukannya langsung menuruti perintah, dia justru mengabaikan, melanjutkan kesibukannya sendiri, dan kemungkinan
menunggu reaksi Anda. Jika orangtua frustrasi karena pemintaan itu tidak juga dikerjakan, sangat mungkin (bahkan sering)
orangtua langsung membereskan mainan tersebut. Dia tidak
sadar bahwa contoh tersebut membuat anak tidak menanggapi teguran yang sama dengan respons yang diminta.

Perilaku: mengomel pada anak; frustrasi; akhirnya
membereskan mainan anak.
Orangtua

Anak

Perilaku: Mendengarkan keluhan orangtua,
mengabaikannya, dan melakukan pekerjaannya sendiri
lagi tanpa peduli kepada orangtuanya.

Sistem perilaku orangtua dan anak tadi serupa dengan sistem perilaku kita dengan bawahan. Bayangkan kita selalu mendengarkan keluhan bawahan yang datang untuk minta solusi dan
nasihat. Kita memberi nasihat dengan harapan bawahan bisa
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segera menyelesaikan masalah. Apa yang terjadi ketika ternyata
masalahnya tidak juga selesai? Kita sebagai atasan turun tangan
untuk menyelesaikannya. Lalu, perilaku bawahan kembali seperti
semula. Atasan menyimpan rasa jengkel di dalam hati dan berharap karyawan akan sadar dengan sendirinya atas perilakunya ketika melihat atasan turun tangan. Kenyataannya, apakah bawahan
akan sadar dengan sendirinya? Ketika membaca ini, mungkin
Anda sedang menggeleng-gelengkan kepala sambil mengingat
beberapa peristiwa yang terjadi di tempat kerja Anda.
Beruntung, sistem perilaku yang tidak mengembangkan
diri itu bisa diubah. Hanya dua langkah yang perlu dilakukan
untuk mengubah pola tersebut. Pertama, menemukan perubahan yang diharapkan atasan terjadi pada bawahan. Kedua,
menemukan perilaku yang perlu atasan ubah untuk mendorong perilaku bawahan. Kedua langkah tersebut bisa dirumuskan seperti berikut ini.

Perilaku: Mendengarkan permasalahan; memberi nasihat;
mengharapkan hasil; bereskan mainan anak.
Leader

Anak buah

Perilaku: Mengeluh soal hambatan; berharap
solusi dan nasihat dari atasan yang akhirnya
mengambil alih tanggung jawab.
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Langkah 1
•

Perubahan Perilaku

Langkah 2
•

Bawahan yang

Perilaku Atasan yang
Perlu Diubah

Diharapkan
•

•

Mampu

•

Tanyakan pemikiran

menyelesaikan

bawahan tentang cara

masalah sendiri.

kerja yang terbaik.

Mampu berpikir kritis

•

Tanyakan bawahan, apa

dalam mengambil

keuntungan dan kerugian

keputusan.

dari solusi yang diambil.
•

Definisikan jenisjenis keputusan yang
memerlukan masukan
dan keterlibatan
Anda serta jenis-jenis
keputusan yang bisa
dibuat oleh bawahan
sendiri.

•

Mampu mengambil

•

Lemparkan pertanyaan

keputusan yang

untuk mendorong proses

semakin rumit dan

berpikir dan keterampilan

berisiko.

mengambil keputusan.
•

Mendorongnya untuk
berhitung soal risiko.

•

Lebih produktif.

•

Mau mendorong tindakan
bawahan walaupun Anda
mungkin memiliki solusi
“lebih baik”.
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•

Lebih inovatif.

•

Bersedia untuk
mendukung keputusan
inovatif yang mungkin
“baru” dan belum teruji.

•

Memberi penghargaan
bagi perilaku dan hasil
yang inovatif.

Apakah sistem perilaku itu bisa berubah? Bisa jadi reaksi
bawahan seperti reaksi anak, yakni menolak atau resisten saat
diminta mengubah kebiasaan. Kendati mencoba menjawab
pertanyaan, dia masih tetap akan meminta nasihat atasan.
Bertahanlah untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Tahan
niat Anda untuk memberikan nasihat. Perubahan memang
tidak bisa terjadi dalam satu hari. Perlu konsistensi dan ketetapan hati untuk melakukannya. Bagaimana kalau karyawan
kita masih “lama loading” sehingga sulit untuk diajak mengeluarkan ide? Pada bab-bab berikut kita akan membahas hal
ini. Intinya pada bab ini adalah tahan niat Anda untuk memperlakukan coachee seperti anak kecil dengan memberikan
nasihat langsung. Perlakukan dia dengan pola pikir orang
dewasa yang mampu menyelesaikan permasalahannya
sendiri. Beri keyakinan bahwa dialah orang yang paling
tahu dan dekat dengan sumber masalah sehingga komitmen yang terbangun akan lebih baik karena ide datang
dari coachee.

Coaching? Untuk Apa dan Untuk Siapa?

17

Perilaku: Bertanya; mendorong ambil risiko dan inovasi;
memberdayakan karyawan dan memercayainya untuk
menyelesaikan permasalahan.

Leader

Anak buah

Perilaku: Memeriksa masalahnya sendiri; menentukan
kemungkinan solusi; membuat keputusan; mengambil
risiko yang terukur.

Dikutip dari artikel James Harter di Harvard Business Review bertajuk "Engage Your Long-Time Employees to Improve
Performance", Harter menuliskan kenyataan pahit yang kita
sama-sama tahu bahwa “Somewhere along the way, most
workers lose some of their motivation to make a difference
and create value for their employers.” Ya, seiring berjalannya
waktu, kebanyakan karyawan kehilangan motivasinya untuk
menjadi lebih berarti bagi perusahaan. Hal ini adalah masalah bagi para pemimpin. Mendayagunakan kembali karyawan
lama bisa jadi cukup menantang, tetapi meminimalisasi turnover mereka tentu lebih praktis ketimbang mencari tenaga baru
(yang meskipun sudah dikembangkan dengan biaya mahal belum tentu bisa cocok ditempatkan di posisinya).

18

Coaching For Result

Yang terbaik adalah masa bakti berbanding terbalik dengan komitmen. Ini mengarah ke peluang yang belum tersentuh oleh kebanyakan organisasi: peningkatan performa
dengan membenahi komitmen karyawan lama. Data Gallup
memang menunjukkan sebaliknya, tetapi dapat disimpulkan
bahwa mereka yang berperforma paling baik dalam perusahaan seharusnya memiliki tiga hal dalam diri mereka: (1) mereka
memiliki masa bakti sepuluh tahun atau lebih di perusahaan;
(2) mereka bekerja dengan komitmen; (3) mereka menempati
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posisi yang amat pas dengan bakat alaminya. Masing-masing
variabel memengaruhi outcome dengan caranya sendiri, tetapi performa terbaik datang dari kombinasinya.
Sedihnya, kombinasi ketiga hal tersebut hanya ditunjukkan
oleh 5% karyawan. Studi ini melibatkan data mutakhir dari 20
studi lintas 7 perusahaan dan lebih dari 7.000 orang kontributor dengan berbagai posisi, termasuk customer service, call
center, konsultan finansial, sales representative, perawat, staf
pendukung, dan staf klinis. Hanya 5% karyawan yang berada
pada posisi yang tepat—berkomitmen pada pekerjaan, dengan pekerjaan yang tepat di perusahaannya selama 10 tahun
atau lebih. Karyawan yang memiliki ketiganya (masa bakti, komitmen, dan bakat) memiliki performa 18% lebih tinggi daripada rata-rata karyawan dan 35% lebih baik daripada mereka
yang tidak memilki faktor tersebut. Bagi staf pendukung, ahli,
dan produksi, hal ini setara dengan dampak finansial senilai
$ 6 juta dan $ 12 juta untuk setiap 1.000 karyawan. Bagi profesional berpendidikan tinggi, dampak ekonominya berlipat
ganda dari $ 12 hingga $ 23 juta per 1.000 pekerja.
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Masa bakti pada satu profesi menghasilkan pengetahuan
khusus dan mendalam untuk suatu pekerjaan. Bertahun-tahun
masa bakti juga membuat karyawan lama paham “luar dalam”
proses beroperasi perusahaan, bagaimana cara “bermanuver” dalam sistem organisasi, serta menyelesaikan pekerjaan
dengan sedikit mungkin gesekan. Dengan kolaborasi dalam
waktu yang lama antara rekan kerja dan tim yang sama, “orang
lama” terlatih memprediksi bagaimana rekannya akan bertindak dan mengantisipasi respons mereka dalam situasi sehari-
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hari. Pengetahuan semacam ini amat berguna bagi perusahaan dan tidak dapat diperoleh karyawan baru dari sekolah
bisnisnya atau perusahaan lain yang serupa.
Komitmen dalam bekerja juga memberi perbedaan besar. Gallup mengumpulkan bukti dari ratusan organisasi yang
mencoba meningkatkan komitmen bekerja karyawannya. Efek
komitmen terlihat pada karyawan dengan masa bakti di bawah dua tahun, hingga ke karyawan dengan masa bakti jangka
panjang (10 tahun atau lebih). Data Gallup mencatat bahwa
karyawan dengan masa bakti sedikit, bertalenta tinggi sesuai posisinya, dan berkomitmen memiliki performa 4% di atas
rata-rata, serta 21% lebih tinggi daripada seseorang dengan
talenta rendah yang tidak berkomitmen. Beberapa pemimpin
mungkin berpikir, “Jika ‘orang baru’ performanya baik, mengapa harus sibuk memompa ulang komitmen ‘orang lama’?”
Lihat angka bagi “orang lama” (dengan talenta dan komitmen
yang sama) yang mencapai 18% di atas rata-rata. Komitmen
yang besar membuat mereka lebih produktif dalam memanfaatkan pengalamannya.
Campur tangan manajerial seperti apa yang dapat meningkatkan komitmen karyawan dalam bekerja? Harter menulis, kemungkinan karyawan berkomitmen pada pekerjaan dan
perusahaannya akan lebih besar ketika mereka memiliki manajer yang memahami mereka dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Manajer dapat
membantu karyawan dalam mencari cara untuk melakukan hal
yang merupakan kelebihan mereka. Bagaimana para manajer
melakukannya? Tentu saja melalui coaching yang membuka
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kesempatan bagi manajer untuk lebih memahami karyawan
dan memberi kesempatan dengan mendorong mereka melakukan yang terbaik.

Coaching dan Kinerja Bisnis
Bisakah Anda bayangkan bagaimana karyawan bekerja di bawah beragam tekanan? Atau, mari coba mengingat tekanan
yang pernah kita rasakan saat meniti karier. Kebutuhan hidup
yang semakin meningkat, kemacetan jalan raya yang kian parah, persoalan antarpribadi di tempat kerja, dan sebagainya.
Hal-hal tersebut akan lebih menguras energi dan kewarasan
bila tidak ada sosok tempat berkeluh kesah dan meminta bantuan. Tekanan yang semakin tinggi pasti akan berdampak serius pada tingkat stres di tempat kerja bila tidak segera diatasi.
Perusahaan yang mengabaikan permasalahan “sepele” tersebut akan terganggu di kemudian hari.
Coaching menjadi salah satu ruang bagi karyawan untuk
“duduk diam” bersama masalahnya, dengan atasan, maupun sosok lain sebagai fasilitatornya. Coaching bukan hanya
dimaksudkan untuk mengatasi, tetapi juga untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru. Terbantunya karyawan dalam
mengatasi persoalan diharapkan dapat meningkatkan kualitas
kinerjanya. Pada akhirnya, hal ini bermuara pada peningkatan
performa kerja. Jadi, jika Anda memiliki pertanyaan “Apa untungnya coaching bagi saya sebagai manajer?”, pembahasan
kita sebelumnya sudah menjadi jawaban yang cukup.
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Coaching menjadi salah satu “ruang”
bagi karyawan untuk “duduk”
menghadapi masalahnya, baik dengan
atasan maupun sosok lain sebagai
fasilitatornya.

Jika Anda masih ragu dengan peran strategis coaching,
hasil riset yang dipaparkan John H. Zenger dalam The Extra
ordinary Coach pasti dapat meyakinkan Anda. Objektivitas
data riset ini cukup tepercaya, dikumpulkan berdasarkan berbagai sumber (atasan, rekan kerja, bawahan, pelanggan, dan
pihak lainnya) yang disebut metode umpan balik 360 derajat.
Lima temuan riset yang menyimpulkan adanya hubungan antara coaching dengan kinerja perusahaan tersebut, antara lain:
• Hubungan positif antara coaching dan tingginya kepuasan
dan komitmen karyawan.
• Hubungan positif antara coaching dan upaya karyawan secara keseluruhan.
• Hubungan positif antara coaching dan efektivitas umpan
balik yang diterima karyawan dengan keterlibatannya dalam organisasi.
• Hubungan negatif antara coaching dan niat karyawan untuk keluar dari pekerjaan.
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• Hubungan positif antara coaching yang diterima karyawan
dan penilaian terhadap kinerja manajernya.
Jadi, mengapa masih ragu melakukan coaching jika manfaatnya begitu positif dan mendukung kinerja kita dan tim
kita? Masihkah ada sanggahan-sanggahan keberatan di benak
Anda, seperti segelintir leader lainnya?
“Berapa lama lagi waktu yang harus saya tambahkan dengan adanya coaching?”
“Berapa jam lagi saya harus terlambat pulang setiap harinya?”
“Apa lagi yang mau saya bicarakan bersama mereka?”
“Mengapa saya harus memberi coaching, sedangkan dulu
atasan saya pun tidak pernah melakukannya?”
Masih banyak pertanyaan lain yang efektif menghalangi
niat baik para atasan untuk memulai coaching.
Jika pertanyaan-pertanyaan di atas masih mengganggu, silakan simak uraian berikut. Sebaliknya, jika Anda yakin untuk mulai
melakukan coaching yang efektif bagi bawahan Anda, abaikan
saja tulisan tersebut, dan silakan langsung ke bab berikutnya.
Seorang manajer, sebut saja Steve, tergolong paling senior
di kantornya. Sebagai salah satu senior di kantor, dia menjadi andalan karena mengetahui banyak kunci dalam pekerjaan.
Informasi penting seolah-olah dimonopolinya karena Steve
tergolong orang yang sulit berbagi dengan orang lain. Dalam
keseharian, dia lebih suka bekerja sendiri di belakang meja dan
komputernya. Bahkan pada jam istirahat, dia lebih suka berinteraksi dengan sahabat-sahabat dunia mayanya di Facebook.
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Banyak hal penting yang seolah-olah menjadi kewenangannya saja. Perannya menjadi begitu besar karena dia tidak suka
mendelegasikan suatu pekerjaan kepada karyawannya. Akibatnya, situasi menjadi sulit ketika sehari saja dia tidak masuk
kantor. Momen yang rutin dan terencana saja, seperti pameran misalnya, tetap tidak bisa terlaksana dengan baik. Semuanya dikerjakan di bawah kendalinya, walau waktunya sudah
mendesak. Situasi kerja seperti itu tentu saja selalu membawa
ketegangan dan menambah tekanan bagi para karyawannya.
Bisa kita bayangkan rasanya jika terus-menerus takut salah
mengambil langkah, atau tidak kunjung memuaskan atasan
dan tidak bisa memutuskan sendiri bagaimana menyelesaikan
tugas, padahal tenggat waktu sudah membayang?
Bila diselisik lebih jauh, bisa diperkirakan Steve tidak pernah melakukan coaching kepada karyawannya. Jangankan
melakukan coaching, berbasa-basi dengan karyawannya saja
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dia tidak pernah menyempatkan diri. Dia tampak sebagai
orang yang paling sibuk di tempat kerjanya. Seolah tidak ada
waktu baginya untuk duduk-duduk santai di meja kerjanya.
Steve tampaknya bukan tipe orang yang mudah percaya kepada sembarang orang. Banyak orang menebak, dia mengincar
posisi tertinggi di bagiannya.
Bagaimana pendapat Anda tentang sosok Steve? Benar,
tak ada yang salah dengan motivasi Steve untuk mengejar karier. Namun dengan tidak mau bekerja sama dengan semua
karyawannya, Steve justru merugikan kinerja timnya. Lebih
jauh lagi, Steve yang tidak pernah mau meluangkan waktu untuk melakukan coaching justru akan kehilangan lebih banyak
waktunya dan kesempatan mengejar kariernya. Mengapa demikian? Mari kita urai benang merahnya.
Tanpa coaching, karyawan Steve tidak akan mampu bekerja lebih baik dari sebelumnya. Akibatnya, Steve tidak akan
pernah mau dan berani mendelegasikan tugasnya kepada
mereka. Di sisi lain, sebagai atasan, Steve akan mengalami
kerugian. Dia tidak akan pernah memberi kepercayaan kepada karyawannya untuk melakukan tugas yang lebih besar. Akibatnya, Steve harus mengerjakan banyak tugas rutin sendirian
dan kehilangan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang
sifatnya lebih penting.
Bayangkan, apa yang terjadi bila Steve akhirnya mendapatkan kesempatan untuk promosi? Apakah sudah ada salah satu
dari karyawan Steve yang siap menggantikan posisinya? Steve
tidak pernah melakukan kaderisasi sehingga tidak ada karyawan yang siap menggantikannya. Padahal jika dia melakukan
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coaching, proses kaderisasi akan terjadi dengan sendirinya.
Akhirnya, alih-alih mempromosikan Steve, perusahaan justru
akan merekrut pendatang baru.
Sounds familiar? Isu tentang kekosongan posisi yang diisi
oleh orang luar tentu pernah kita dengar atau saksikan (atau
bahkan alami). Tidak sedikit yang mempertanyakan “Meng
apa?” dan menggerutu “Mengapa bukan saya?”. Kini kita bisa
bersama-sama melihat alasannya dengan jelas, yaitu manajemen tidak menemukan orang yang siap menggantikan Steve.
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Menurut buku Extraordinary Leaders, ada enam belas
kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa.
Dua di antaranya adalah kompetensi mendorong orang agar
mencapai hasil (kompetensi 1) serta melakukan coaching dan
mentoring kepada orang lain (kompetensi 2). Dengan hanya
memiliki kompetensi 1, efektivitas sebagai pemimpin yang
luar biasa akan meningkat sebanyak 7%. Bila hanya memiliki
kompetensi 2, efektivitas sebagai pemimpin yang luar biasa
akan meningkat sebanyak 4%. Tetapi, apa yang terjadi bila
kedua kompetensi tersebut digabungkan? Efektivitas seorang
pemimpin melejit naik ke angka 85%.
Itu dilihat dari sisi sebagai pemimpin. Mari kita lihat ha
sil penelitian yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh
coaching bagi perusahaan yang dirangkum oleh American
Society of Training & Development.
• Pada 2001, penelitian pada lebih dari 100 pimpinan yang
mayoritas berasal dari perusahaan Fortune 1000 menemukan bahwa perusahaan mencapai Return on Investment
(ROI) rata-rata 600% setelah mereka mengadakan program
1-on-1 executive coaching dan leadership development.
• Para pimpinan juga melaporkan pengembalian rata-rata
$100.000 dari setiap $15.000–$20.000 yang mereka anggarkan untuk program coaching. Selain itu, mereka juga
merasakan manfaat intangible seperti etika kerja yang lebih baik, hubungan interpersonal yang berkembang, dan
kepemimpinan tim yang lebih kuat.
• Pada 2002, studi pada perusahaan level menengah mencapai rata-rata ROI lebih dari 520% dari inisiasi program
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management and leadership coaching. The Denver Post
melaporkan Survey Manchester pada 140 perusahaan
yang menyampaikan bahwa investasi waktu dan uang pada
coaching sangat layak dilakukan. Mengingat, rata-rata pengembalian yang dapat diperoleh adalah $5 dari setiap $1
yang dianggarkan.
• Dr. Brian Underhill, ahli desain dan manajemen dalam im
plementasi executive coaching tingkat dunia, melaporkan
studi penelitiannya pada 2008. Dia mengungkap
kan
bahwa 43% CEO dan 71% eksekutif senior memiliki coach.
Sebanyak 63% organisasi ingin meningkatkan implementasi
program coaching untuk 5 tahun ke depan. Sebanyak 92%
pemimpin yang telah melalui proses coaching menyatakan
rencana mereka untuk meneruskan kerja sama dengan
coach.

Survey PricewaterhouseCooper (PwC) atas permintaan
International Coach Federation (ICF) dilakukan kepada 2.165
klien yang pernah mengalami coaching dari 65 negara. Hasil
nya melaporkan bahwa adanya peningkatan kemampuan
setelah menjalani coaching. Hal ini telah dirangkum dalam
ICF Global Coaching Study - Final Report (2009). Mereka juga
menyatakan bahwa coaching memberikan ROI rata-rata tujuh
kali lipat dari investasi yang dikeluarkan.
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Penerapan coaching bahkan membuat Verizon mampu
menghemat angaran hingga $ 15 juta karena komunikasi
berlangsung lebih baik setelah coaching dilakukan (Training
Magazine - 2013 Training Top 125: Verizon #1 Calling). Metrix
Global - Executive Briefing: Case Study on the Return on
Investment of Executive Coaching bahkan menggemborkan
hasil yang lebih luar biasa atas penelitian terhadap perusahaan
telekomunikasi Fortune 500, yaitu executive coaching meng
hasilkan ROI sebesar 529%! Bisa Anda bayangkan betapa
besarnya kekuatan coaching, kan?
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88%

Anda Vs. Tim: Yakin Sudah Coaching?
Suatu ketika kami sedang membantu melakukan merger pada
dua perusahaan besar. Kami mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa kelompok atasan dan beberapa
kelompok bawahan untuk mengetahui budaya masing-masing
perusahaan.
Salah satu pertanyaan yang kami ajukan pada grup yang
berisi para atasan adalah, “Apakah Bapak/Ibu atasan telah melakukan coaching di tempat kerja Bapak/Ibu?” Hampir semua
peserta FGD menjawab, “Sudah.” Mereka bahkan mengungkapkan, “Coaching sudah menjadi budaya. Kita, para atasan,
sudah sering melakukan coaching kepada karyawan.”
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Selanjutnya, kami melakukan FGD untuk para bawahan.
Pertanyaan yang sama kami ajukan kepada mereka, “Apakah
Bapak/Ibu menerima coaching dari atasan Bapak/Ibu?” Menarik sekali, ternyata jawabannya adalah, “Tidak ... kami jarang
menjalani coaching dari atasan kami, bahkan terhitung hampir
tidak pernah. Coaching sama sekali bukan merupakan budaya
perusahaan ini.”
Keesokan harinya kami bertemu dengan grup atasan. Kami
bertanya, “Menurut Bapak/Ibu atasan, coaching sudah sering
Anda lakukan di tempat kerja. Anehnya, karyawan Anda tidak
merasakannya. Bagaimana bisa demikian?” Lalu, para atasan
dengan spontan menjawab, “Bagaimana mungkin mereka
merasa belum pernah melakukan coaching? Setiap hari saya
sudah memberikan masukan kepada mereka, menemani mereka kunjungan, memberikan nasihat kepada mereka, bahkan
mengomeli kalau mereka salah.”
Banyak atasan merasa coaching identik dengan memberikan nasihat, memberikan masukan, dan menegur karyawan.
Padahal, esensi dari coaching bukanlah demikian. Coaching
adalah interaksi dua belah pihak. Apabila coaching dilakukan
hanya searah, sudah pasti karyawan tidak merasa hal itu sebagai bentuk coaching. “Pak, itu namanya ngomelin.” atau “Bu,
itu judulnya nyuruh.” Mungkin begitu tanggapan karyawan
Anda. Jadi, meskipun Anda merasa sudah sering memberikan
coaching kepada karyawan, apakah karyawan Anda merasa
sudah menerima coaching? Jawabannya silakan Anda refleksikan sendiri.
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Coaching adalah terhubung dengan orang lain, menginspirasi mereka untuk melakukan yang terbaik, dan membantu
mereka untuk berkembang. Coaching adalah memberi mereka
tantangan untuk mampu menemukan jawaban dari pertanyaan mereka sendiri.

Bagaimana Kalau Saya Tidak Memiliki
Waktu untuk Coaching?
“Saya mengerti coaching memang penting, tetapi pekerjaan
lain membuat saya tidak punya waktu untuk coaching.” Nah!
Inilah kalimat keramat. Hampir semua atasan pernah mengungkapkan kalimat senada. “Coaching dengan melibatkan
karyawan dalam percakapan akan memakan waktu lebih lama
ketimbang langsung memberikan solusi. Pekerjaan saya tentunya bukan hanya coaching. Masih banyak pekerjaan penting
lainnya yang lebih membutuhkan waktu saya!”
Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak pemimpin juga me
miliki beban pekerjaan yang berat seperti Anda. Tapi, coba
bayangkan hal ini. Kita tidak memiliki waktu untuk coaching.
Apakah karyawan akan mampu bila tidak pernah kita coaching?
Apabila karyawan kurang mampu, apakah kita akan mem
berikan kepercayaan kepadanya untuk mengerjakan pekerjaanpekerjaan penting? Belum tentu. Akibatnya? Banyak pekerjaan
terpaksa kita lakukan sendiri. Pada akhirnya, kita akan semakin
kekurangan waktu, bahkan untuk diri kita sendiri.
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Bayangkan apabila Anda mencoba untuk memprioritaskan
waktu untuk coaching. Walaupun sepertinya waktu Anda sangat terbatas, Anda mencoba untuk memprioritaskannya di
tengah kesibukan Anda. Ya, mungkin ada hari-hari di mana
Anda terpaksa makan siang sambil coaching atau ada hari-hari
di mana Anda terpaksa menambah jam kerja Anda untuk lembur menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya karena Anda
menyelipkan coaching di jam kerja Anda. Sekalipun tiada waktu, bila kita hendak memprioritaskan sesuatu, pasti waktunya
akan ada. Masih ingatkah Anda saat menjalani masa pacaran?
Walaupun kegiatan banyak, sepertinya selalu ada waktu untuk
bertemu sang pacar. Betul? Jadi, ke mana prioritas Anda, di
situlah waktu Anda akan mengalir.
Apabila kita memprioritaskan diri untuk coaching, kete
rampilan karyawan kita akan meningkat. Apabila keterampilan
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mereka sudah meningkat, apakah kita akan percaya kepada
nya? Tentu. Dengan demikian, kita akan mendelegasikan
pekerjaan lebih banyak kepadanya. Bila pekerjaan sudah dapat
kita delegasikan, kita akan memiliki waktu untuk mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis. Oleh karena itu,
kalau pada awalnya kita tidak memprioritaskan waktu untuk
coaching, kita akan terus kekurangan waktu, bahkan untuk diri
sendiri. Tetapi, mereka yang berani mencoba memprioritaskan
waktu untuk coaching, pada akhirnya justru akan dapat me
nik
mati waktu lebih banyak untuk mengerjakan pekerjaanpekerjaan yang lebih strategis dan mempersiapkan diri untuk
jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi. Sesungguhnya,
manfaat coaching bukan untuk orang lain, melainkan untuk
diri kita sendiri.
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Coaching dapat dianalogikan dengan mengajar seorang
bayi berjalan yang sama-sama bermanfaat untuk jangka panjang. Kemampuan itu memang dibutuhkan oleh organisasi
dalam lingkungan persaingan usaha yang kian hari kian tinggi. Terhadap berbagai perubahan lingkungan usaha tersebut,
coaching dianggap sebagai metode yang relatif fleksibel dan
adaptif. Berdasarkan fakta bahwa karyawan paling dekat dengan masalah di lapangan, solusi terbaik sebaiknya ditemukan
oleh karyawan sendiri.
Dengan metode “menemukan sendiri”, coaching juga dianggap sebagai metode yang dapat memberdayakan karyawan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan rasa
percaya diri dan tanggung jawab karyawan.

Dengan metode “menemukan
sendiri”, coaching juga dianggap
sebagai metode yang dapat
memberdayakan karyawan.
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Sejalan dengan itu, pekerjaan atasan untuk terus menuntun
karyawan akan semakin berkurang. Melalui coaching, atasan
juga bisa secara tidak langsung melakukan kaderisasi terhadap karyawan. Hal ini menguntungkan perusahaan dan juga
dirinya, terutama saat perusahaan membutuhkannya untuk
posisi yang lebih tinggi (promosi).
Yang terakhir, menurut hasil riset, coaching terbukti memiliki korelasi yang sangat positif dengan kinerja dan komitmen kerja karyawan. Adanya kompetensi coaching bersama
dengan kompetensi mendorong kinerja orang lain ternyata
memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam meningkatkan
efektivitas kepemimpinan seseorang.
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RANGKUMAN
Kemampuan karyawan (coachee) dapat dianalogikan de
ngan kemampuan berjalan bayi. Pada suatu waktu, bayi
dapat berjalan sendiri tanpa perlu dukungan secara terusmenerus dari orangtuanya. Sebagai upaya pengelolaan
karyawan oleh manajemen SDM, coaching memiliki dampak positif terhadap karyawan, antara lain:
• Membuat karyawan lebih adaptif terhadap per
ubahan.
• Memberdayakan kemampuan karyawan agar lebih
bertanggung jawab.
• Meningkatkan kinerja bisnis.
• Menjadi media kaderisasi bagi karyawan oleh atasan.
• Membuat atasan (coach) siap untuk melakukan promosi karena sudah memiliki kader yang siap menggantikannya.

Dengan demikian, manfaat coaching bukan hanya
dirasakan oleh karyawan, tetapi juga oleh pemimpin
sebagai coach. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang
dapat kita refleksikan sebagai atasan (coach):
• Apakah coaching yang dilakukan telah membuat
karyawan menjadi bertanggung jawab atas keputusannya?
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• Apakah coaching telah membuat karyawan menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam menyelesaikan suatu masalah?
• Apakah coaching yang dilakukan dapat mengader
karyawan melewati tantangan-tantangan berikutnya?
• Apakah coaching telah membuat karyawan lebih
adaptif terhadap perubahan?
• Apakah coaching memiliki dampak terhadap kinerja bisnis?

Agar memiliki kemandirian yang lebih tinggi, coach
ing harus memberi ruang kebebasan yang lebih besar
bagi karyawan sebagai solusi pengambilan keputusan.
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Bab 6
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Penutup

C

oaching merupakan

yang memiliki masalah

suatu cara

kinerja, baik dalam hal

memperbaiki dan

kompetensi, komitmen,

meningkatkan kemampuan

maupun kontribusi.

dan kapasitas seseorang

Namun, sesungguhnya

sehingga berhasil mencapai

coaching bermanfaat untuk

sasaran kerjanya. Tetapi

semua orang dengan

banyak orang beranggapan

berbagai kebutuhan

coaching hanya diberikan

(bukan hanya yang

kepada karyawan yang

memiliki permasalahan).

bermasalah. Pandangan

Bila organisasi serius

ini tentu saja keliru. Proses

terhadap peningkatan

coaching memang dapat

kinerja karyawan, coaching

digunakan sebagai alat

tidak boleh lagi dipandang

untuk mengobati karyawan

sebagai cost, melainkan
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sebagai investasi.

adalah sebuah langkah

Pemahaman yang belum

strategis yang krusial,

tuntas mengenai coaching

peningkatan keterampilan

ini menjelaskan alasan

dan pengetahuan tidak

proses coaching sering kali

terjadi secara instan. Untuk

tidak berhasil mencapai

itu, program coaching akan

tujuan. Tanpa ilmu, sesuatu

membantu memanfaatkan

yang kita lakukan tidak dapat

pengetahuan dan

memberikan hasil yang

keterampilan karyawan agar

optimal.

dapat mereka aplikasikan

Di banyak perusahaan,
program pelatihan telah

di tempat kerja secara
optimal.

menjadi agenda rutin.
Meskipun pelatihan
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Bukan sekadar mengikuti tren perusahaan tetangga, namun
kita juga perlu memperhatikan berbagai hal saat mengembangkan dan menerapkan program coaching di perusahaan.
Aspek terpenting dalam coaching adalah pemimpin sebagai
coach. Seorang coach harus benar-benar memahami prinsipprinsip coaching yang dapat membangun kepercayaan diri,
memberi dukungan, menjaga kerahasiaan, hingga fokus pada
solusi. Setelah itu, coach harus pandai menerapkan keterampilan yang dibutuhkan dalam coaching—bagaimana mendemonstrasikan keterampilan mendengarkan dengan empati,
memahami hal yang tak dapat diungkapkan, memberi umpan
balik yang membangun, melemparkan pertanyaan yang tepat,
hingga keterampilan mendiagnosis.
Coach harus mampu menahan diri dari kecenderungan
memberi nasihat/solusi langsung, hingga mengendalikan
emosi agar proses coaching berjalan efektif. Proses coaching
yang salah tidak akan memberikan hasil yang sesuai harapan.
Inilah yang menjadikan banyak pemimpin (juga anggota tim
yang menjadi coachee) tidak merasakan manfaat dari program
coaching yang mereka terapkan.
Semua itu membutuhkan latihan. Coaching yang belum
memberikan hasil bukanlah bukti bahwa coaching tidak memberi manfaat. Kita perlu mengkaji ulang bagian coaching mana
yang salah. Bisa jadi, kita masih perlu mengasah keterampilan
kita sebagai coach. Apakah tanpa latihan kita bisa melakukannya? Tidak. Sekalipun berbakat, latihan mutlak diperlukan.
Buku coaching seri kedua, Coaching Practices, akan seca
ra rinci memandu kita untuk mengombinasikan keterampilan-
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keterampilan coaching dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip coaching dan mengikuti model GROW secara lebih
mendalam. Kita juga akan membahas coaching lintas generasi, coaching dengan berbagai tipe perilaku, dan teknik menghadapi coachee yang sulit. Semua keterampilan coach yang
efektif dapat kita terapkan. Hal ini akan mengantarkan kita
menjadi coach terbaik bagi anggota tim kita.
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Tentang Penulis

Buku ini merupakan karya seluruh tim Fasilitator BusinessGrowth. Buku ini bisa terwujud berkat kerja sama yang baik
dari seluruh tim BusinessGrowth.
Berny Gomulya adalah sarjana Teknik Elektro dan magister Manajemen dari
Universitas Indonesia. Kariernya bermula
di kantor pusat korporasi PT Astra International Tbk. pada 1996, lalu berlanjut di
Productivity & Standard Board (PSB) Singapura, dan posisi terakhir sebagai Country Director Indonesia. Saat ini, Berny dipercaya memegang
posisi Managing Director BusinessGrowth—sebuah lembaga
terkemuka training & talent development di Indonesia. Berny menguasai bidang seputar leadership, strategy, improvement, communication, dan interpersonal skill.
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Selama perjalanan kariernya, Berny meraih banyak sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional, antara lain:
• Certified WILEY The Five Behaviors of a Cohesive Tim, USA
(2015)
• Certified ASTD/ATD Master Trainer, USA (2014)
• Certified WILEY DiSC Master Trainer, USA (2013)
• Certified Zenger Folkman Inspiring Leader, USA (2012)
• Certified Zenger Folkman Extraordinary Leader, USA (2012)
• Certified ISO/TS 16949 Quality Management System, USA
(2003)
Berny juga telah menulis beberapa buku bestseller, yaitu
The 5 Principles of Excellent Execution (Gramedia Pustaka
Utama, 2015), Problem Solving & Decision Making for Improvement (Gramedia Pustaka Utama, 2012), dan The Leader in
YOU! (Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Hyacintha Susanti (Susan) menuntaskan gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya dan magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Susan
menikah dengan Berny Gomulya dan
dikaruniai seorang putra, Marvel
Gomulya.
Sebagai direktur di BusinessGrowth, Susan berpengalaman
sekitar 20 tahun di berbagai bidang, antara lain di bagian Ke-
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uangan PT Basuki Pratama Engineering Tbk., pengajar senior
materi soft skill di Astra Management Development Institute
(AMDI), dan Head of People Development di Corporate Organization & Human Capital Development (COHCD), PT Astra
International Tbk.
Keinginannya untuk terus belajar dan berbagi membuat
Susan menyelesaikan beberapa sertifikasi internasional, di antaranya:
• Erickson Professional Coach (EPC), Erickson International
• Master Trainer for Wiley’s Everything DiSC®, Amerika Serikat
• Facilitator for The Extraordinary Leader Program from Zenger Folkman, Amerika Serikat
• Facilitator for The Extraordinary Coach Program from Zenger Folkman, Amerika Serikat
• Executive Education Program from Centre for Creative Leadership
• Corporate Coach Program from Power Plus Executive Education Australia
• LEGO Serious Play Facilitator Program, Singapore
Buku lain yang ditulisnya adalah Excellent Service: The
Secrets of Building a Service Organization (Gramedia Pustaka
Utama, 2016).
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Heria Windasuri ( Winda) menamatkan pendidikan hingga jenjang S-1
di kota kelahirannya, Bandar Lampung. Sejak awal berkarier, lulusan
Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung ini sudah bersentuhan
langsung dengan pelanggan, dunia
pemasaran, dan layanan pelanggan.
Dengan latar belakang dunia otomotif, Winda berpengalaman belasan tahun di bidang pemasaran brand Yamaha.
Dengan pengalamannya tersebut, Winda kemudian dipercaya bergabung dalam tim Honda Customer Care Center di salah satu dealer utama. Tidak hanya mengemban spesialisasi
dalam penanganan keluhan, pemeliharaan tingkat layanan
jaringan, dan program retensi pelanggan, Winda juga merambah area pengembangan manusia dan bertanggung jawab
atas pelatihan dan pembekalan seluruh garda depan Honda
area Lampung. Sebelum bergabung bersama BusinessGrowth sebagai fasilitator, Winda dipercaya sebagai customer care
department head di Honda four wheels.
Winda telah mengajar di beberapa perusahaan, antara lain
Bank Indonesia, PT Astra International Tbk., PT Bank Ekonomi
Raharja Tbk., PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Panin DaiIchi Life, PT Bussan Auto Finance, dan lainnya.
Beberapa sertifikat yang dimiliki Winda, di antaranya:
• Service Excellence for Network
• Train theTrainer
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• Customer Relation Officer Programme
• Certified Trainer for Wiley’s Everything DiSC®
Buku lain yang ditulisnya adalah Excellent Service: The Secrets of Building a Service Organization (Gramedia Pustaka Utama, 2016).
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Mengenai
Businessgrowth

B

usinessGrowth adalah the leading training and talent development company di Indonesia. Bisnis kami
adalah membantu sumber daya manusia beserta per-

usahaan menjadi lebih bernilai tinggi. Tujuan terpenting kami
adalah menjadikan klien-klien kami dan organisasi mereka sukses di segala tingkatan serta sepenuhnya mendedikasikan diri
pada tugas besar ini. Kami memberikan kinerja dengan kualitas tertinggi dan sebisa mungkin melampaui ekspektasi para
klien. Dalam melaksanakannya, kami berjuang untuk bekerja
bersama klien sebagai partner dalam sebuah usaha tim menuju relasi jangka panjang yang saling menguntungkan.
BusinessGrowth adalah sebuah perusahaan yang terus
berkembang cepat yang secara lengkap menawarkan Coach
ing, Assessment, Research, dan Education, atau dikenal de-

ngan CARE, untuk membantu klien-klien kami menjalankan
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strategi mereka dengan membuat keputusan-keputusan yang
lebih baik. Lebih dari 4.000 orang, mulai dari tingkat staf hingga eksekutif, berpartisipasi dalam program pengembangan
talenta BusinessGrowth setiap tahunnya. Kami melaksanakan
lebih dari 400 hari training setiap tahunnya.
BusinessGrowth didirikan di atas prinsip bahwa para fasilitator, coach, dan konsultan harus memberikan result—bukan
hanya report—pada klien. Kami mengukur keberhasilan berdasarkan result klien-klien.
Kami bekerja bersama top management untuk menghasilkan dampak finansial yang substansial dan tahan lama. Kami
melihat bisnis sebagai kesatuan kohesif yang terintegrasi. Ini
berarti kami membawa pola pikir strategis pada setiap hal
yang kami lakukan.
Kami peduli terhadap bisnis yang dijalankan oleh klien
kami, seperti kami peduli pada bisnis kami sendiri. Kami berpikir dan bertindak selayaknya rekan bisnis, bukan penasihat
akademis.
We share our client’s aspirations, work to understand their
reality, and align our incentives with their objectives—so they
know we’re in this together.
We are pragmatic and open minded. That’s why we find
solutions that others miss.
But that’s only part of the story.
The rest of the story is about our people, our values, our
passion, and our way of doing things—intangibles that can’t
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be financially measured or modeled but that truly make the
difference.
Untuk informasi lebih detail, silakan kunjungi website kami
atau kirimkan e-mail ke alamat di bawah ini:
Website

: www.businessgrowthcorp.com

E-mail		

: info@businessgrowthcorp.com
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Tentang
Studilmu

Keep LEARNING, keep GROWING.
Studilmu adalah komunitas belajar online, di mana orangorang belajar dan mengajarkan pengetahuan dan keahlian
melalui internet dan ponsel. Melalui platform www.studilmu.
com, setiap orang bisa saling belajar dan mengajar secara online. Anda bisa mendapatkan kursus online, kelas online, belajar online, sertifikat online, dan kuliah online dengan hanya
membayar biaya anggota (membership) yang terjangkau.
When we stop LEARNING, we stop GROWING.
Misi kami adalah mencerahkan orang dan organisasi untuk
menuju INDONESIA dan DUNIA yang lebih baik, dengan menyediakan video dan materi pembelajaran online berkualitas
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tinggi yang mudah diakses, terjangkau bagi semua orang lintas generasi, di mana pun dan kapan pun.
Never stop LEARNING,
because life never stops TEACHING.
Bila Anda ingin berbagi ilmu dan keahlian Anda dengan
menjadi instruktur, silakan kunjungi www.studilmu.com dan
klik Become an Instructor.
Bila Anda ingin meningkatkan pengetahuan, ilmu, dan keahlian Anda dengan belajar online, silakan kunjungi www.studilmu.com dan klik Sign Up. Free Membership (keanggotaan
gratis) tersedia bagi Anda.
The key to SUCCESS is to keep LEARNING.
Enhance your skills through ONLINE LEARNING.
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International
Partners

The Five Behaviors of a Cohesive Tim™ is the result of the
partnership between Wiley Workplace Learning Solutions and
best-selling author Patrick Lencioni. Together they have created a tim development program with a simple goal—to help
tim members understand, embrace, and put into practice The
Five Behaviors. Wiley Workplace Learning Solutions (WLS)
crafts products and services to help people become more effective in the workplace and achieve professional success throughout their career arc. Wiley is listed on the New York Stock
Exchange under the symbols JWa and JWb.

International Partners
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Acquired by John Wiley & Sons, Inc. on 17 February 2012,
Inscape Publishing, Inc. is a leading developer of DiSC®
-based corporate training and assessment solutions.
They recently launchedEverything DiSC®, its third-generation applications that combine online assessment, classroom facilitation, and post-training follow-up reports to create powerful, personalized workplace development experiences. With a global network of nearly 1,800 independent
distributors, Wiley’s solution-focused products are used in
thousands of organizations, including major government
agencies and Fortune 500 companies. Every year, more than
a million people worldwide participate in programs that use
DiSC® assessment. DiSC® products have been translated
into 30 different languages and are used in 70 countries.
Wiley is listed on the New York Stock Exchange under the
symbols JWa and JWb.
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Zenger Folkman delivers high-impact leadership development
and corporate training programs in all key industries, sectors,
and markets in the world. Their programs help to boost employee productivity, strengthen employee commitment, and
improve bottom-line profitability. Zenger Folkman’s strengthsbased leadership development programs are built on research
gathered from more than 850.000 individual 360-degree assessments. Zenger Folkman training programs are packed
with action-oriented information grounded in hard science and
proven to increase leadership effectiveness. In many years, including Year 2015, Zenger Folkman is awarded as the “Top 20
Leadership Training Companies” in USA.

International Partners
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KLIEN
BUSINESSGROWTH
Korporasi
Astra International Group, Indofood Group, Semen Indonesia
Group, SERA Group, FIF Group, Jababeka Group, Kompas
Gramedia Group, United Tractors Group, Summarecon
Group, MPM Group, Perusahaan Gas Negara Group,
Danone Indonesia Group, AHM Group, DBC Group (Wavin),
Sampoerna Group, Sinarmas Group, Astra Otoparts Group,
Astra Agro Lestari Group, Tigaraksa Group, dan lainnya.

Bank
Bank Sentral Republik Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank OCBC NISP
Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., PT Bank BTPN Syariah, PT
Bank Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Bukopin, PT Bank
Victoria International Tbk., PT Bank BRI Syariah, PT Bank Agris,
PT Bank J- Trust Indonesia Tbk., PT Bank QNB Indonesia, PT
Bank of China Limited, PT Bank Maybank Syariah Indonesia,
PT Bank Commonwealth, dan lainnya.
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Sewa Guna Usaha (Leasing) dan Institusi
Finansial Lainnya
PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk., PT BFI Finance Indonesia Tbk., PT Mandala
Multifinance Tbk., PT Astra Sedaya Finance (ACC) , PT Bussan
Auto Finance, PT Sampoerna Financial , PT Dana Pensiun
Astra, Koperasi Astra International, PT Orlando Cash & Credit,
PT Mega Central Finance, PT Radana Bhaskara Finance, PT
Wahana Ottomitra Multiartha, PT Central Santosa Finance, PT
Mizuho Balimor Finance, dan lainnya.

Asuransi
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT AXA Indonesia, PT
Asuransi Astra Buana (Garda Oto), PT Asuransi Jiwa Sinarmas
MSIG, PT Lippo General Insurance Tbk., PT Asuransi Allianz
Life Indonesia, PT BNI Life Insurance, PT Panin Dai-Ichi Life,
PT Chubb Life Insurance, PT Zurich Topas Life, PT Astra Aviva
Life, dan lainnya.

Otomotif
PT Toyota Astra Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Astra International Tbk. - Toyota Sales Operation, PT Astra International Tbk. - Daihatsu Sales Operation, PT Astra International
Tbk. - Honda Sales Operation, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Astra Honda Motor, PT Astra Otoparts Tbk., PT Multi
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Trucks Indonesia, PT General Motors Indonesia, PT Indokarlo
Perkasa, PT Sejahtera Buana Trada, PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Multistrada Arah Sarana Tbk., PT Denso Indonesia,
PT Federal Karyatama, PT Honda Trading Indonesia, PT Suzuki
Indomobil Sales, dan lainnya.

Properti/Realestat
PT Summarecon Agung Tbk., PT Jababeka Tbk., PT Permata
Cimanggis, PT Jaya Real Property, dan lainnya.

Ritel
PT Circleka Indonesia Utama, PT Cinemaxx Global Pasifik, dan
lainnya.

Agrikultur dan Perkebunan
PT Astra Agro Lestari Tbk., PT Riau Andalan Pulp & Paper, dan
lainnya.

Semen
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Semen Gresik Persero
Tbk., dan lainnya.
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Makanan dan Minuman
PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Tirta Investama, PT
Aerofood Indonesia, PT Kapal Api Global, PT Diamond Cold
Storage, PT Yakult Persada, Danone Academy Indonesia,
PT Perfetti Van Melle Indonesia, PT Nojorono Tobacco
International, dan lainnya.

Farmasi
PT Combiphar, PT Boehringer Ingelheim Indonesia, PT Sanghiang Perkasa, PT Anugrah Argon Medica, PT Global Dispomedika, PT Masa Lestari Husada, PT Widatra Bhakti, PT Bintang Toedjoe, dan lainnya.

Energi dan Pertambangan
PT United Tractors Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk., PT Pamapersada Nusantara, PT Kalimantan Prima Persada, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Multi Prima Universal,
PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia, PT Sumber
Daya Sewatama, PT Bhumi Rantau Energi, PT Technip Indonesia, PT Universal Tekno Reksajaya, PT Adani Global, dan
lainnya.
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Infrastruktur dan Konstruksi
PT Pembangunan Jawa dan Bali, PT Marga Mandala Sakti, PT
Pam Lyonnaise Jaya (Palyja), PT Bukaka Teknik Utama, dan lainnya.

Transportasi
PT Serasi Autoraya (TRAC), PT Adi Sarana Armada Tbk., PT
Mitra Pinasthika Mustika Rent, dan lainnya.

Teknologi Informasi, Komputer, dan
Perangkat
PT Astra Graphia Tbk., PT Smartfren Telecom, PT Acer
Indonesia, PT Samsung Electronics Indonesia, PT Multipolar
Technology Tbk., PT Huawei Tech Investment, PT Erajaya
Swasembada Tbk., PT Astratel Nusantara, PT Aries Indo Global
[evercoss], PT Metro Data Electronics Tbk., dan lainnya.

Manufaktur
PT Komatsu Indonesia, PT Showa Indonesia Manufacturing,
PT Central Cipta Murdaya [CCM Holding], PT Yutaka Manufacturing Indonesia, PT Inti Ganda Perdana, dan lainnya.
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Media, Periklanan, dan Percetakan
PT Gramedia, PT Media Nusantara Citra Tbk., dan lainnya.

Logistik
PT TNT Skypak International Express, PT Cipta Mapan Logistik, PT Tigaraksa Satria Tbk., PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, PT
Schenker Petrolog Utama, dan lainnya.

Lainnya
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., PT Levi Strauss Indonesia,
PT Andalan Multi Kencana, PT Swakarya Insan Mandiri, PT Sigap
Prima Astrea, Universitas Atma Jaya Jakarta, PT Sutindo Anugerah
Sejahtera, PT JLT Gesa (Medilum), dan lainnya.
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