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Prinsip OZ merupakan buku tentang mengarahkan hasil melalui peningkatan 
akuntabilitas (atau rasa tanggung jawab) pribadi dan organisasi. Penggunaan 
prinsip ini menggunakan cerita The Wizard of OZ di mana buku ini dapat 
membantu individu dan pemimpin untuk mendapatkan hasil yang terbaik 
melalui peningkatan akuntabilitas. Prinsip OZ dipecah menjadi tiga bagian:

❑ Prinsip OZ: Mendapatkan hasil melalui akuntabilitas
❑ Kekuatan Akuntabilitas Individual: Memajukan diri Anda melampaui 

ambang batas
❑ Hasil Melalui Akuntabilitas Kolektif: Membantu organisasi Anda melewati 

ambang batas



IDE BESAR:
 “Melampaui batas”

”Rasa bertanggung jawab atas hasil terletak pada inti 
dari perbaikan berkelanjutan, inovasi, kepuasan 
pelanggan, kinerja tim, pengembangan bakat dan 

gerakan tata kelola perusahaan yang sangat populer 
saat ini.”

- Prinsip OZ, halaman 14



“Melampaui batas” secara singkat menggambarkan bahwa Anda dan organisasi harus konsisten 
untuk meraih hasil yang diinginkan. Langkah-langkah untuk melakukannya melalui:

• Melihat: Melibatkan mengenali dan mengakui kenyataan penuh dari situasi.
• Menguasainya: Menerima tanggung jawab atas pengalaman dan realitas yang Anda ciptakan 

untuk diri sendiri dan orang lain.
• Memecahkannya: Menyebabkan perubahan realitas dengan menemukan dan menerapkan 

solusi untuk masalah yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya.
• Melakukannya: Mengumpulkan komitmen dan keberanian untuk menindaklanjuti dengan solusi 

yang telah Anda identifikasi.

Terlepas dari situasinya, Anda tidak dapat mulai membalikkan keadaan sampai Anda mengambil 
kendali atas kondisi di mana Anda berada dan menerima tanggung jawab Anda sendiri untuk hasil 
yang lebih baik di masa depan. 



Wawasan I : 
Akuntabilitas 
Pribadi dan 
Gabungan

"Ketika semua orang bertanggung jawab untuk 
mencapai hasil organisasi, dan tidak hanya 

melakukan pekerjaannya, hal-hal yang benar 
cenderung terjadi." 

- Prinsip OZ, halaman 55



Penulis mendefinisikan akuntabilitas/pertanggungjawaban sebagai “Pilihan pribadi untuk mengatasi 
keadaan seseorang dan mendemonstrasikan kepemilikan yang diperlukan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan untuk Melihat, Menguasainya, Memecahkannya, dan Melakukannya. 

Setelah kita melakukannya, kita kemudian dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memperbaiki di mana kita inginkan atau perlukan.

Kedua, akuntabilitas gabungan menekankan fakta bahwa akuntabilitas bekerja paling baik ketika 
orang berbagi kepemilikan untuk keadaan dan hasil. Pemikiran ini berperan ketika melihat 
akuntabilitas sebagai pemimpin atau dari perspektif organisasi.



“Hasil organisasi berasal dari kegiatan kolektif, bukan individu,” tulis penulis. “Ketika sebuah 
organisasi gagal untuk berkinerja baik, itu pada akhirnya mewakili kegagalan kolektif atau bersama. 
Pemahaman yang lengkap tentang akuntabilitas dalam organisasi harus mencakup prinsip 
akuntabilitas bersama. ” 

Memiliki pemahaman dan pola pikir dalam tim atau organisasi membantu menghilangkan mentalitas 
permainan menyalahkan yang begitu umum. Setelah dipahami bahwa setiap orang di tim dan di 
dalam organisasi bertanggung jawab, semakin kita dapat meminta pertanggungjawaban semua orang 
untuk mencapai hasil yang diinginkan.



Wawasan 1I: 
Membuat Orang 

Mengambil Tanggung 
Jawab

"Anda tidak dapat membuat akuntabilitas tanpa 
mendefinisikan hasil dengan jelas." 

- Prinsip OZ, halaman 191



Komponen penting dari meminta pertanggungjawaban orang adalah agar mereka memiliki 
pemahaman yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan ekspektasi untuk 
menghasilkan. Ini bisa sering diabaikan ketika datang ke kepemimpinan. Tidak mengomunikasikan 
harapan dapat menyebabkan orang membuat asumsi sendiri dan membiarkan potensi 
ketidakselarasan. Berikut pedoman untuk memegang pertanggungjawaban orang-orang melalui 
Prinsip OZ:

• Tentukan Hasilnya
• Tentukan waktu untuk melaporkan kemajuan (Kemajuan Apa yang Telah Dibuat?)
• Berikan pujian atau pelatihan

Ketiga pedoman ini merupakan alat yang dapat untuk diikuti oleh setiap tingkat pemimpin untuk 
memastikan bahwa mereka menyampaikan harapan kepada tim mereka. Pada akhirnya, sebagai 
pemimpin kami bertanggung jawab untuk mengarahkan hasil dan proses yang diuraikan ini akan 
membantu Anda melakukannya!



Penulis mengingatkan kita bahwa “hanya ketika Anda memikul tanggung jawab penuh atas 
pikiran, perasaan, tindakan, dan hasil Anda, Anda dapat mengarahkan takdir Anda sendiri; 

kalau tidak, seseorang atau sesuatu yang lain akan melakukannya. ”

Akuntabilitas adalah bagian yang sangat penting dari keberhasilan individu dan tim sehingga 
untuk menonjol, Anda harus menjadi ahli dalam meminta pertanggungjawaban orang lain 
(jika Anda seorang pemimpin) atau meminta pertanggungjawaban diri sendiri (jika Anda 
bukan seorang pemimpin). Prinsip OZ membantu individu dan pemimpin dengan proses 

yang terbukti bagaimana melakukan itu. 

Kita semua sedang dalam perjalanan untuk menemukan OZ kita sendiri. Perjalanan ini unik 
dan berbeda bagi kita semua dan kemampuan kita untuk membuat diri kita dan tim kita 

bertanggung jawab di sepanjang jalan akan menjadi faktor penentu besar dalam keberhasilan 
perjalanan ini.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● The OZ Principle (Roger Connors, Craig Hickman dan Tom Smith)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-oz-principle/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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