LEADERSHIP
DEVELOPMENT
PROGRAM

Beri saya waktu enam jam untuk menebang
sebuah pohon dan saya akan memanfaatkan
empat jam awal untuk menajamkan kapak
terlebih dahulu.

Abraham Lincoln

Kompetisi bisnis kian menantang, terlebih
saat ini kita menghadapi VUCA World. Situasi
menjadi sangat mudah menguap dan
berganti (volatile), tidak pasti (uncertain),
lebih kompleks (complex) dan tidak mudah
dipahami (ambiguous).
Dalam menghadapi situasi tersebut,
organisasi perlu mengalami perubahan dari
segi sistem maupun kebijakan. Bahkan tak
jarang yang melakukan transformasi besar
untuk dapat bertahan dalam jangka waktu
yang lebih panjang.
Organisasi perlu memiliki sekelompok
orang dengan arah yang jelas (vision),
dorongan untuk belajar dan memahami
situasi (understanding), kapasitas dalam
memimpin (capacity) dan kelincahan
(agility) untuk bertransformasi dan sigap
merespon perubahan secara berkualitas.

VUCA

Organization
Top Leader
Leader’s

Leaders

Team Leader

Mengutip teori evolusi milik Charles Darwin,
mereka yang bertahan adalah yang mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan
zaman. Sejalan dengan itu, Principia hadir
dengan solusi sistematis dan bersifat jangka
panjang untuk memaksimalkan potensi
pemimpin di organisasi dalam menghadapi
guncangan perubahan secara lebih positif,
konstruktif dan adaptif.
Principia meyakini bahwa setiap pemimpin
mempunyai pilihan dalam menanggapi
perubahan. Dengan asumsi ini, Leadership
Development Program dirancang untuk
membentuk pemimpin organisasi yang
dapat memilih langkah tepat menyikapi
perubahan dan memiliki kapasitas untuk
memberikan
arahan,
menyelaraskan
tindakannya dan berkomitmen terhadap
tujuan yang hendak dicapai bersama.

• Workshop
• Coaching
• Mentoring
• Assignment

Individual Contributor
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Setiap tingkatan kepemimpinan di organisasi

Principia memandang bahwa untuk mencapai

biasanya memiliki tantangan yang khas dan

performa bisnis yang berkesinambungan, maka

berbeda. Atas dasar itu, Principia merancang

pemimpin

program kepemimpinannya menurut 4 tingkatan

memerlukan

kepemimpinan.

pembelajaran yang berbeda-beda.

pada

setiap

tingkat

berbeda

dan

metode

pendekatan

Selain itu, Principia merancang pendekatan pada
Kontributor Individual, Staf,
Supervisor (level bawah).

Pemimpin yang
anggotanya adalah
Pemimpin Tim, seperti
Manajer Senior, Manajer
Grup atau Kepala Unit.

tiap level jabatan mulai dari tingkat basic,

Pemimpin Tim.

intermediate hingga advanced. Hal ini dilakukan
dengan kesadaran bahwa individu di setiap
Kepala Departemen, atau
Divisi, Direksi, Presiden
Direktur.

posisinya tentu memiliki dasar kompetensi dan
tantangan kepemimpinan yang berbeda-beda di
setiap tingkatannya.

Organizational Position Level

Leader Development Level

(Individual Contributor)

(Team Leaders)

(Leader’s Leaders)

(Organization Top Leaders)

Authentic Leadership

• Influencing Without
Authority –
Intermediate

• Organizational
Strategic Alignment
(OSA)

• Strategic Leadership
• Executive Coaching
(Individual/Group)
• Organizational Strategic
Alignment (OSA)

Wellness
• Lead Yourself
Continuously

• Influencing Without
Authority - through
Evoking Internal
Motivation
• Leader as Coach® Synergizing DirectionMentoring-Coaching

• Leader as Coach® Intermediate
(Coaching for
Change)

• Leading Change
• Systems Thinking
• Executive Coaching
(Individual / Group)

• Leading Effectively
through synergizing
Direction-DelegationCoaching

• Conflict Competent
Leader
• Creative
Organizational
Problem Solving

• Leader as Coach® Advanced- Positive
Coaching

Leadership Fundamental
• Discover the Leader
Within

*Setiap program dapat dikustomisasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik klien.
*Pembagian program menurut level di atas bersifat generik, penerapannya bisa berbeda ketika konteks organisasinya
berbeda.
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Sebelum peserta mengikuti workshop, Principia akan mengidentifikasi kebutuhan
dan tantangan yang dihadapi peserta di tempat kerja. Metode yang akan digunakan
di antaranya adalah:
• Wawancara.
• Focus Group Discussion (FGD).
• Asesmen-asesmen.

• Memberikan materi pengantar
(artikel atau bahan bacaan lainnya).

• Durasi persiapan: biasanya 2 minggu
sebelum workshop.

Dalam bentuk workshop, peserta akan diajak
untuk:
• Memahami paradigma-paradigma kunci
yang perlu dimiliki terkait dengan fokus
program kepemimpinan yang diikuti.
• Melatih keahlian-keahlian kepemimpinan
yang menjadi sasaran program.
• Membuat rencana pengembangan pribadi
di tempat kerja, sebagai penerapan materi
yang diajarkan selama workshop.
Setelah mengikuti workshop, peserta diminta untuk:
• Menjalankan rencana pengembangan pribadinya di tempat kerja.
• Dalam kurun waktu tertentu, peserta akan dikumpulkan kembali dalam sesi group
coaching**
• Dalam sesi group coaching, peserta akan membagikan pengalamannya saat
mengimplementasikan inisiatif yang telah direncanakannya saat workshop; jika
diperlukan akan diberikan pelatihan microskill, sesuai fokus program.
• Jika dibutuhkan, akan diselenggarakan pula personal coaching (sesuai desain
program yang diminta). Khusus untuk Leader as Coach® Program, akan dilakukan
survei atas praktik coaching yang diberikan.
• Masa penerapan terpendek 3 minggu, paling lama bisa mencapai 6 bulan,
tergantung desain program.
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LEADING
SELF
Mereka yang menggerakkan dunia, terlebih
dahulu menggerakkan dirinya sendiri.

Socrates

Variasi program Leading Self cocok untuk karyawan yang bekerja dalam tim maupun spesialis yang tidak
memiliki bawahan langsung. Diharapkan program ini dapat menunjang karyawan untuk meningkatkan
produktivitas dan efektivitas kerja pribadi agar bisa memberi kontribusi yang optimal sebagai individu anggota
tim.

Menjawab tantangan perubahan
dengan melakukan pembelajaran
secara kontinu.

Menjadi sosok pemimpin yang
autentik dan dapat dipercaya
untuk menjalankan komitmen.

Menyeimbangkan tuntutantuntutan terhadap dirinya, baik di
dalam maupun di luar pekerjaan.

•

•

•
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• Produktivitas kerja peserta akan meningkat karena peserta memiliki kesadaran tinggi untuk memimpin
dirinya agar berperan aktif di tengah perubahan dan dinamika organisasi.

• Dinamika dan kerja sama tim berpotensi besar menjadi lebih baik karena anggota-anggotanya, seperti
para peserta program, punya kesadaran penuh untuk mempengaruhi dan berdampak secara konstruktif
bagi lingkungannya di tempat kerja.

• Kesadaran diri (self-awareness)
• Pemahaman akan kekuatan diri (character strengths) dan mengembangkan kepemimpinannya secara
efektif berdasarkan hal tersebut.
• Memahami perubahan dan lingkaran kendali atas perubahan.
• Keahlian mempengaruhi dan berdampak (impact & influence).

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Workshop
(2 hari)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

produktivitas, kekuatan karakter, kesadaran diri, akuntabilitas, kredibilitas, potensi maksimal, kepemimpinan
dasar
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LEADING
OTHERS
Motivasi yang paling efektif mendorong seseorang
untuk berubah bukanlah motivasi yang datang dari
luar, melainkan motivasi yang berasal dari dalam
diri orang itu.

Principia

Rancangan program Leading Others tepat untuk mengembangkan pemimpin tim atau mereka yang telah
memiliki wewenang untuk mengelola sejumlah rekan kerja dalam jumlah kecil. Contohnya seperti supervisory
level, Asisten Manager, Senior Staff, Project Manager, serta Management Trainee. Harapannya, program ini dapat
menunjang produktivitas tim.

Mempertahankan pencapaian
target bisnis dan memastikan
kinerja tim sesuai standar.

Melakukan delegasi tugas kepada
kolega/rekan kerja agar pekerjaan
tim menjadi lebih efektif dan
efisien.

Mengembangkan potensi tim
agar mempunyai kinerja yang
baik di tengah tantangan
perubahan.

•

•
•
•
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• Peningkatan produktivitas kerja tim karena delegasi efektif akan sekaligus meningkatkan kompetensi
tim yang mendapat delegasi.
• Kerjasama dan relasi anggota tim akan menjadi lebih baik karena delegasi efektif mensyaratkan
komunikasi, koordinasi dan monitoring yang semakin baik antara pemimpin dan anggota timnya.
• Produktivitas tim meningkat karena isu-isu non-teknis dalam pekerjaan bisa diidentifikasi dan
ditemukan solusinya.

• Mampu melakukan delegasi secara efektif kepada tim.
• Mampu memberikan arahan yang jelas kepada tim selama proses delegasi
• Mampu mengembangkan tim secara efektif selama proses delegasi dengan gunakan keahlian dasar
coaching.

• Memahami kekuatan dan kendala dalam dirinya untuk lakukan delegasi yang efektif.

Pre
Workshop
Session

Workshop
(3 hari)

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

delegasi, arahan, coaching, pengembangan tim, memaksimalkan potensi tim, kesadaran akan hambatan
dalam diri untuk berikan delegasi
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• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan resiko karena pemimpin dapat
menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasinya.
• Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemimpin karena dapat mengoptimalkan potensi anggota
tim lewat kombinasi pendekatan mentoring – coaching yang tepat.
• Meningkatkan kualitas relasi antar pemimpin dan anggota tim sehingga kesalahpahaman dan konflik
bisa diminimalkan.

• Memberikan arahan (directing), mentoring dan coaching secara sinergis.
• Mengusai keahlian dasar coaching dengan kerangka tertentu dan mengajukan pertanyaan.
• Pemimpin mampu menyinergikan arahan (directing), mentoring dan coaching yang efektif terhadap
bawahannya dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan.

Pre
Workshop
Session

Workshop
(2 hari)

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

coaching, pengembangan tim, memaksimalkan potensi tim, kolaboratif, positif, directing, mentoring,
memberikan arahan
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• Produktivitas pemimpin meningkat karena dengan menemukan motivasi internalnya resiliensi dan
kreatif Pemimpin akan meningkat, khususnya di tengah tantangan dan dinamika perubahan.

• Kemandirian anggota tim meningkat dan berdampak pada pencapaian dan relasi kerja yang lebih
efisien dan produktif.
• Produktivitas tim meningkat karena tim yang bergerak dengan kekuatan motivasi internal akan lebih
proaktif dan positif dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dalam dunia kerja.

• Pemimpin dapat menemukan dan memahami motivasi internalnya dalam menjalankan peran sebagai
pimpinan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan.
• Pemimpin dapat menemukan dan memahami situasi dan kompetensinya saat ini dan peluang baru
untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
• Pemimpin mampu membantu tim menemukan motivasi internal dan menemukan peluang baru bagi
tim untuk tingkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Workshop
(2 hari)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

motivasi internal, mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi tim, coaching, influencing others, influencing self.
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• Meningkatkan efektifitas komunikasi dan kerja sama lintas divisi karena lewat program ini peserta dimampukan
untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pihak yang bukan bawahannya langsung, yaitu dengan para
pihak dari divisi lain, yang kepentingannya mungkin berbeda dengan kepentingan unit/divisinya.
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kerja sama dengan para pihak yang berada di luar jangkauan
otoritasnya, seperti atasan, rekan kerja dan bawahan pihak lain.

• Peserta memiliki paradigma yang tepat dalam menjalin kerja sama dengan para pihak di luar otoritasnya.
• Kemampuan mengartikulasikan dengan baik tujuan dan prioritasnya dalam bekerjasama.
• Kemampuan mengidentifikasi dan memahami konteks, situasi dan kepentingan para pihak yang ingin diajak kerja
sama.
• Kemampuan mengidentifikasi cara efektif dalam ’pertukaran kepentingan’ antara peserta dan pihak yang ingin diajak
kerja sama.
• Peserta mampu menjalin komunikasi dan relasi yang efektif dengan pihak yang diajak kerja sama. Termasuk dalam hal
ini adalah mampu mengindentifikasi hambatan yang ada di dalam dirinya (antara lain: hot buttons dan conflict styles).

Pre
Workshop
Session

Workshop
(2 atau3 hari)

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

kerjasama efektif, memahami stakeholder, komunikasi efektif, peers, boss, partners.
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LEADING
LEADERS
Cara terbaik untuk menentukan masa depan adalah
dengan menciptakannya.

Abraham Lincoln

Program ini dirancang khusus untuk pemimpin yang bertanggungjawab mengelola sekelompok pemimpin
tim. Adapun contoh jabatan pada level ini adalah Area Sales Manager yang bertugas memimpin sejumlah
Koordinator Sales (yang memiliki tim Sales) atau pemimpin managerial level lainnya yang memiliki subdivisi di
dalam tim kerja.

Menyelaraskan arahan dan strategi
perusahaan dengan tanggung jawab
divisinya, baik dari sisi manajerial
maupun kepemimpinan, sehingga
efektif dalam mencapai sasaran.

Menyikapi perbedaan potensial, baik
di dalam divisi maupun lintas divisi
secara efektif; bahkan menghasilkan
inovasi dan perbaikan dari sinergi
perbedaan tersebut.

Memahami masalah secara sistemik
(tidak parsial), sehingga keputusa
yang diambil mendukung target
bisnis jangka panjang dan
menyeluruh.

•
•
•
•
•
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• Meningkatkan kerja sama tim, internal maupun lintas divisi karena sebagai Pemimpin peserta bisa
mengelola konflik secara lebih efektif.
• Meningkatkan kualitas dialog di tengah konflik sehingga dapat menghasilkan ide-ide perbaikan yang
segar karena pihak yang berkonflik bisa menyikapi perbedaan secara sehat dan konstruktif.

• Paradigma yang tepat tentang konflik
• Mampu memproses konflik secara lebih efektif lewat kemampuan melakukan cool down, slow down dan
engage constructively.
• Kesadaran diri (self-awareness) tentang kontribusi diri sendiri dalam konflik (hot buttons, mental model,
pemahaman akan dinamika konflik dalam diri sendiri).
• Komunikasi efektif selama konflik karena bisa menggunakan pendekatan konflik (conflict style) yang
tepat.

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Workshop
(3 hari)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

konflik, resolusi, gaya komunikasi, kesadaran diri, konflik gagasan/kognitif, konflik emosional, ide-ide baru
sebagai hasil konflik efektif
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• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait masalah-masalah yang bersifat kompleks dan sistemik.
• Meningkatkan kualitas komunikasi lintas divisi dalam menyelesaikan masalah.
• Menurunkan jumlah kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah yang bersifat kompleks
dan sistemik.
• Mengurangi pemborosan yang disebabkan oleh penanganan yang bersifat parsial untuk menangani masalahmasalah yang bersifat kompleks dan sistemik.

• Mampu mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan utama dan kebutuhannya.

• Mampu mengidentifikasi hasil dari pencapaian kebutuhan utama dari pemangku kepentingan.
• Mampu mengidentifikasi perilaku strategis dari para pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkaitan.
• Mampu mengidentifikasi paradigma yang mendukung perilaku strategis dari para pemangku kepentingan.
• Mampu mengidentifikasi proses, struktur, sistem yang mempengaruhi perilaku tersebut.
• Mampu melihat pola sistemik dari setiap komponen organizational strategic alignment yang telah dipetakan dan
kemudian mengusulkan langkah intervensi untuk perbaikan kinerja.

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Workshop
(2 hari)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

problem solving, kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, strategis, sistemik, organizational strategic
alignment
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• Pemimpin dapat mempersiapkan dan mendampingi tim melewati fase transisi akibat perubahan yang
potensial memicu rasa tidak nyaman.
• Pemimpin mampu menerapkan budaya coaching di dalam tim yang lebih besar.
• Organisasi memiliki tim yang memiliki motivasi internal dan mau berkomitmen mendukung perubahan
kebijakan yang dilakukan organisasi demi dampak yang lebih baik bagi masa depan organisasi.

• Mengidentifikasi kesiapan diri sendiri dan tim untuk berubah.
• Mempengaruhi tim agar memiliki motivasi internal.
• Kemampuan cognitive behavioral coaching.

Pre
Workshop
Session

Personal
Coaching

Workshop
(2 hari)

(45 menit)

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Total durasi: 1,5 bulan

Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.

Personal Coaching
• Pendampingan oleh coach dari
Principia, melalui telepon (phone
coaching).

Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

coaching, pengembangan tim, memaksimalkan potensi tim, kolaboratif, positif
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LEADING
ORGANIZATION
Seseorang bisa duduk (nyaman) di bawah
teduhnya rerimbunan pohon, karena ada
orang lainnya yang menanam pohon tersebut
di waktu yang lampau.

Warren Buffett

Pemimpin organisasi adalah sosok yang berada di puncak pimpinan (top management), seperti
General Manager, Wakil Direktur, Direktur. Mereka adalah sosok yang memiliki peran sangat
penting sebagai penentu langkah dan strategi bisnis. Keputusan yang mereka ambil akan
mempengaruhi ke mana organisasi akan melaju, menuju pencapaian visi atau menjauhinya.

Menentukan arah perusahaan
menuju terwujudnya visi
bersama, dalam situasi stabil
maupun tidak.

Memimpin perubahan yang
diperlukan dalam menghadapi
perkembangan zaman, agar
performa bisnis tetap terjaga.

Mengembangkan seluruh
organisasi agar dapat berpikir
kreatif dan berinovasi demi
menjadi yang terdepan di
tengah situasi yang tidak pasti.

•

•
•
•
•
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• Meningkatkan motivasi anggota tim agar dapat mengarah pada pencapaian target kerja secara
konsisten melalui penerapan metode coaching.
• Meminimalisir perilaku tidak efektif di dalam organisasi yang dapat menghambat efektivitas, efisiensi
dan produktivitas kinerja secara menyeluruh.
• Tim menjadi lebih lincah dalam menghadapi tantangan perubahan dan mampu untuk tetap menjaga
konsistensi kinerja karena suasana positif di tempat kerja yang dibangun oleh pemimpin.

•
•
•
•

Memahami pendekatan positive psychology dalam proses coaching.
Mampu menggunakan Principia Coaching Framework dalam mengembangkan karyawan.
Meningkatkan emosi positif agar dapat membangun lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif.
Memahami kekuatan diri maupun rekan kerja agar dapat menggunakan pendekatan coaching yang dapat
memaksimalkan mereka memunculkan potensi tersebut.

Pre
Workshop
Session

Personal
Coaching

Workshop
(2 atau 3 hari)

(45 menit)

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Total durasi: 1,5 bulan

Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.

Personal Coaching
• Pendampingan oleh coach dari
Principia, melalui telepon (phone
coaching).

Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

coaching, pengembangan tim, memaksimalkan potensi tim, kolaboratif, positif
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• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait masalah-masalah yang bersifat kompleks,
sistemik dan adaptif.
• Menurunkan jumlah kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah yang bersifat
kompleks, sistemik dan adaptif.
• Mengurangi pemborosan yang disebabkan oleh penanganan yang bersifat parsial untuk menangani
masalah-masalah yang bersifat kompleks, sistemik dan adaptiff.

• Pemimpin dapat berpikir sistemik dengan menggunakan bahasa systems thinking untuk memahami
bagaimana organisasi beroperasi sebagai sebuah sistem yang kompleks dan interdependen.
• Pemimpin dapat mengerti dan menggunakan tools, proses dan prinsip yang memampukan mereka
melihat relasi di antara komponen organisasi, bukan hanya melihat komponen tersebut sebagai bagian
dari struktur.

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching

Workshop
(3 hari)

(3 jam/grup)

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

berpikir sistemik, perubahan sistem, relasi komponen organisasi
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• Pemimpin dapat melakukan transformasi terhadap budaya perusahaan, berdasarkan hasil analisis
mendalam terhadap keselarasan visi-misi dengan situasi kerja yang saat ini terjadi di perusahaan.
• Pemimpin dapat merumuskan kembali visi dan nilai yang diselaraskan dengan kebutuhan
perkembangan zaman.
• Pemimpin dapat mengarahkan organisasi menuju kreativitas dan inovasi dalam melakukan pekerjaan
sehari-hari agar lebih produktif, efektif dan efisien.

• Berpikir strategik-konseptual (strategic-conceptual thinking).
• Membangun rasa kebutuhan untuk berubah di dalam organisasi.
• Membangun koalisi.
• Menggunakan kerangka berpikir organisasional untuk menyelesaikan masalah.

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Workshop
(2 atau3 hari)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

leading change, memimpin perubahan, berpikir strategik, visi, budaya organisasi, kreativitas, inovasi
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• Pemimpin dapat mengaktualisasikan potensi kinerja organisasi secara berkesinambungan agar
organisasi bertumbuh dan berkembang mencapai sasaran bisnis dalam jangka panjang.
• Pemimpin berhasil menciptakan direction, alignment & commitment yang diperlukan untuk
mengaktualisasikan potensi kinerja organisasi.
• Organisasi dapat memberikan nilai lebih bagi para stakeholders untuk jangka panjang.

• Mengidentifikasi key strategic drivers.
• Membangun organisasi yang memahami arah perubahan dan memiliki agility.
• Strategic thinking.
• Strategic influencing.

Pre
Workshop
Session

Group
Coaching
(3 jam/grup)

Workshop
(2 atau3 hari)

Total durasi: 1,5 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Praktik di tempat kerja untuk mengimplementasikan materi
program dalam tantangan kepemimpinan sehari-hari.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

strategic thinking, strategic influencing, direction, aligment, commitment, analisis strategis, aktualisasi
potensi, agility
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EXECUTIVE
COACHING

Hari terbaik dalam hidupmu dan hidupku adalah
ketika kita mengambil tanggung jawab secara penuh
terhadap sikap dan perilaku kita. Pada hari itu, kita
benar-benar telah bertumbuh.

Principia

Pendekatan coaching telah berkembang sejak
era 90-an sebagai salah satu pendekatan yang
dianggap efektif dalam memaksimalkan potensi
individu.
Pendekatan coaching Principia banyak
bersandar pada positive psychology &
constructive
developmental
psychology.
Keduanya merupakan pendekatan yang
bertujuan merangsang peserta memunculkan
kompetensi yang masih berupa potensi di dalam
dirinya secara optimal, baik dalam kehidupan
pribadi maupun di tempat kerja.

Pendekatan ini melihat peserta program secara utuh
dan berfokus pada pengembangan kekuatan yang ada
pada mereka.

Pendekatan ini melihat kesiapan peserta program
dalam menghadapi tantangan kepemimpinan yang
membutuhkan kematangan yang lebih tinggi.

Saat menghadapi tantangan perubahan, pemimpin organisasi dan Direksi perlu beradaptasi lebih cepat
daripada timnya agar mampu membawa organisasi melewati perubahan tersebut. Sebagai pemangku jabatan
strategis dalam menentukan arah organisasi, tentu mereka perlu mempersiapkan diri dan tim untuk
menghadapi tantangan masa kini dan di masa mendatang.
Hal ini tentu menuntut pemimpin tingkat atas (top leaders) membutuhkan perubahan cara berpikir,
mendapatkan pemahaman baru, sekaligus perlu mempelajari kompetensi baru. Hal-hal seperti ini bisa
didapatkan para pemimpin secara lebih efektif lewat pendekatan executive coaching.
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Melalui Principia Coaching Framework (PCF),
Principia bertujuan untuk membangun
hubungan kemitraan optimal dan kreatif
dengan klien agar dapat memicu pikiran dan
memaksimalkan potensi klien.
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Keterangan :
• Persiapan: Asesmen dan Penentuan Individual Development Planning (IDP).
• Sesi 1: Penjelasan hasil asesmen dan pemantapan tujuan coaching.
• Sesi 2-5: Sesi coaching.
• Sesi 6: Sesi evaluasi.
• Durasi antar sesi: + 3 minggu.

• Keselarasan antara tujuan pengembangan
setiap peserta program dengan kebutuhan dan
tantangan organisasi.

• Sesi coaching yang efektif dan menjawab
tantangan pengembangan peserta.
• Kesediaan peserta untuk menjalani coaching
dan komitmen peserta, serta menindaklanjuti
rencana aksi setiap sesi coaching
• Penjadwalan yang efektif: rentang antar sesi
sekitar 3 minggu.
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Persiapan
(Asesmen)

Identifikasi
Pengembangan

• Wawancara

• Performance

• Kuesioner

• Engagement
• Developmental

• Systemic
Organizational
Change

IDP (Individual
Development Planning)
• Mendapat komitmen
& persetujuan klien.
• Bekerjasama dengan
coach internal

Pelaksanaan Coaching
• 6 sesi untuk setiap
klien.
• 3 kali group coaching
(oleh coach Principia):
di awal, tengah dan
akhir program.

Laporan Coaching
Individual
• Laporan individual.
• Bekerjasama dengan
coach internal.

Keterangan:
KMOL Portal™ (Knowledge Management & Organizational Learning Portal) adalah suatu media
pembelajaran online milik Principia yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan interaksi
social antar peserta program, antara peserta dengan atasannya maupun dengan tim Principia.

• Keselarasan antara tujuan pengembangan setiap peserta program dengan kebutuhan
dan tantangan organisasi.
• Sesi coaching yang efektif dan menjawab tantangan pengembangan peserta.
• Kesediaan peserta untuk menjalani coaching dan komitmen peserta, serta
menindaklanjuti rencana aksi setiap sesi coaching
• Penjadwalan yang efektif: rentang antar sesi sekitar 3 minggu.

• Dukungan dan komitmen Top Leaders selama proses coaching dan juga selama proses
mentoring dengan Top Leaders terkait.
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ORGANIZATIONAL
STRATEGIC
ALIGNMENT
Tanpa strategi, eksekusi menjadi tanpa tujuan.
Tanpa eksekusi, strategi menjadi tidak berguna.

Morris Chang

Organizational Strategic Alignment (OSA) adalah sebuah kerangka berpikir yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi keselarasan antara berbagai komponen dalam
organisasi. OSA bisa menjadi perangkat analisis untuk menemukan ketidakselarasan di
antara komponen organsiasi / merancang inisiatif dengan memperhatikan keselarasan
komponen-komponen organisasi. Lewat proses fasilitasi yang tepat, OSA bisa juga menjadi
media dialog bagi para pimpinan organisasi untuk memastikan seluruh komponen
organisasi selaras dalam mencapai tujuan/sasaran organisasi.

Penyelarasan seluruh komponen organisasi
supaya bisa mencapai hasil secara optimal
dan berkelanjutan.
Mendiagnosa sumber masalah sistemik yang
menyebabkan organisasi tidak capai hasil
secara optimal.
Merancang inisiatif untuk mencapai hasil
dengan memastikan keselarasan seluruh
komponen organisasi, sehingga bisa
mencapai hasil dengan optimal dan
berkelanjutan
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Pre
Workshop
Session

Alignment
Workshop
(2-3 hari)

Group
Coaching
1

Group
Coaching
2

Total durasi: 2 -3 bulan
Pre-Workshop
• Asesmen atau bahan bacaan.
• Durasi: 2 minggu.
Implementasi (setelah Workshop)
• Setelah workshop, peserta menerapkan hasilnya di perusahaan
dalam kondisi aktual.
• Durasi: 3 minggu.

Group Coaching
• Tinjau ulang materi workshop (pendalaman dan
diskusi).
• Berbagi pengalaman praktik di tempat kerja.

• Komitmen dari seluruh jajaran organisasi, dari middle hingga top leaders, terutama untuk
menerapkannya di dalam kegiatan aktual organisasi sehari-hari.
• Kesediaan peserta untuk berbagi hal baik maupun hambatan yang dialami dalam proses
penerapan hasil analisis.
• Kemauan peserta berbagi isu/persoalan yang sebenarnya terjadi di organisasi.
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Principia Learning Lab (Principia) adalah perusahaan jasa dalam
bidang Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
Pengetahuan.
Didirikan oleh Henk T. Sengkey, kami memberikan jasa melalui:
•
•
•
•
•

Desain dan implementasi Program yang Terintegrasi
Konsultasi untuk Implementasi
Fasilitasi Workshop
Evidence Based Coaching
Desain dan Implementasi Teknologi

Program-program kami mengombinasikan Workshop, implementasi di
tempat kerja, dan pendekatan Coaching.
Jika tujuan Anda adalah mengembangkan potensi kepemimpinan
pada jajaran Eksekutif, meningkatkan efektivitas hubungan
interpersonal dan kolaboratif antaranggota Tim, dan menumbuhkan
kapasitas anggota Tim dalam menghadapi konflik dan tantangan
perubahan secara efektif dan produktif, maka Principia adalah Rekan
yang terpercaya bagi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
***

