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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Hubungan Internal dan Eksternal 

Pertemuan   :  III (Tiga) 

Topik/Pokok Bahasan :  Kredibilitas Pimpinan 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Kredibilitas 

 Kredibilitas Pimpinan 

 Membangun Kredibilitas 

___________________ 

 

SUATU kali, Dwight Eisenhower (lead.sabda.org: 10/2007) berkata : 

"Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus memiliki pengikut. Agar memiliki 

pengikut, ia harus memiliki rasa percaya diri. Sebab itu, tak diragukan lagi, 

kualitas utama dari seorang pemimpin, adalah integritas. Tanpanya, tak akan 

ada keberhasilan yang sejati, baik dalam kelompok masyarakat, di lapangan 

sepakbola, ketentaraan, ataupun kantor. Bila rekan-rekan kerja mendapati 

pemimpinnya berpura-pura atau tidak jujur, pemimpin itu akan jatuh. 

Perkataannya haruslah sesuai dengan tindakannya. Karena itulah, yang paling 

diperlukan seorang pemimpin adalah integritas dan tujuan yang tinggi. 

Apakah kita dapat dipercaya? Apakah orang lain percaya pada kepemimpinan 

kita? Agar dapat memberi dampak terhadap kehidupan orang lain, kita harus 

menjadi pemimpin yang memiliki kredibilitas,”  

Sejatinya seorang pemimpin adalah ia yang memiliki kredibilitas. Ia 

dapat dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dan tidak akan menyia-siakan 

kepercayaan dari para pengikutnya. Karenanya, antara kredibilitas dengan 

integritas merupakan dua sisi mata uang, berjalan beriringan. Seorang 

pemimpin yang berintegritas tentunya memiliki kredibilitas. Seberapa tinggi 

tingkat keduanya dibuktikan dengan perjalanan waktu dan seberapa luas 

masyarakat, khususnya pengikutnya menyaksikan dan memberikan opini 

terhadapnya. Berbicara kredibilitas ada nilai moralitas di dalamnya yang ada 
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pada diri setiap pemimpin yang diperoleh dari didikan orang tua, guru, dan 

orang-orang terdekat semasa kecil dan tumbuh dewasa dalam keteladanan 

yang dilihatnya dari orang-orang yang menjadi contoh keteladanan yang 

baik. Seorang pimpinan organisasi atau perusahaan tentulah harus memiliki 

kredibilitas. Ketika suatu perusahaan akan mengadakan perubahan maka 

faktor kredibilitas dan kepemimpinan menjadi hal utama.  

 

1) Pengertian Kredibilitas 

Kredibilitas merupakan salah satu landasan untuk kepemimpinan yang 

produktif dalam arti membangun suatu reputasi yang melekat pada 

efektivitas pribadi positif dengan rujukan prinsip “Membina persamaan dan 

membangkitkan kepercayaan“. Sedangkan kebiasaan merupakan suatu 

proses yang mengolah reputasi melalui kebiasaan yang efektif sebagai 

rujukan prinsip dan pola perilaku yang dihayati dengan menyelaraskan titik 

temu dari “pengetahuan, keterampilan dan keinginan”. Menurut Dwight 

Eisenhower, kredibilitas adalah alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai. 

Seorang yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai, dan pihak lain 

bisa memercayai karakter dan kemampuannya (lead.sabda.org: 10/2007).  

Sedangkan Graham Jones, melalui konsep piramida kredibilitas menyebutkan 

sedikitnya terdapat empat (4) elemen dari kredibilitas, yakni 1) Knowledge (10 

%), 2) Focus (15 %), 3) Anthusiasme, (25 %), dan 4) Attention and Sympathy, 

(50 %).   

Menurut Jalalludin Rakhmat (2002:76) kredibilitas terdiri dari dua 

unsur, 1) Keahlian, dan 2) Integritas atau kepercayaan. Keahlian adalah kesan 

yang dibentuk komunikan tentang kemampuan komunikator dengan 

hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Komunikator yang tinggi pada 

keahliannya dianggap cerdas, mampu, ahli, berpengalaman, dan terlatih. 

Keahlian juga diukur dengan sejauhmana komunikan menganggap 

komunikator mengetahui jawaban yang benar. Sedangkan kepercayaan, 

adalah kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan 

wataknya (Jujur atau tidak jujur, tulus, dan sebagainya). Aristoteles 

menyebutnya “good moral character”, sedang Quintillianus menyebutnya “A 
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good man speaks well”. Dapat atau tidaknya sebuah sumber dipercaya 

tergantung dari keahlian dan kejujuran, ini berarti seseorang yang 

berkredibilitas dilihat dari keahlian dang kejujurannya di mata orang lain. 

Keahlian merupakan penilaian komunikan mengenai kemampuan, 

kecerdasan, pengalaman seseorang. Dengan demikian, maka kebenaran 

dioperasionalisasikan sebagai presepsi komunikan tentang sejauhmana 

komunikator bersikap tidak memihak dalam menyampaikan pesan.  

 

2) Kredibilitas Pimpinan 

Kredibilitas seorang pemimpin adalah kualitas, kapabilitas, atau 

kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Karenanya, kredibilitas adalah 

tentang bagaimana para pemimpin mendapatkan kepercayaan dan 

keyakinan dari semua pihak yang menjadi bagiannya, baik employee, 

stakeholders maupun publik eksternal. Kredibilitas dalam dimensi personal, 

merupakan pondasi utama untuk membangun reputasi. Reputasi merupakan 

bagian masa lampau yang harus diperbaharui dari waktu ke waktu karena ia 

menggambarkan jaminan manusia, keamanan yang dijanjikan sebagai 

tanggung jawab dalam unjuk kerja selaku pemimpin terhadap para pengikut, 

teman sejawat, dan masyarakat. 

Dalam organisasi, kredibilitas merupakan hal paling potensial kalau 

perusahaan mau unggul dalam persaingan pasar. Kedudukannya sebagai 

sumber energi positif dari dalam seorang pemimpin. Di dalamnya ada 

beragam nilai seperti kepercayaan tinggi, kepemimpinan mumpuni, karakter 

pribadi, kompetensi, kepedulian, dan komitmen tinggi. Semakin tinggi nilai 

unsur-unsur tersebut semakin tinggi kualitas kredibilitas seorang pemimpin. 

Sekaligus juga akan berefek pada meningkatnya kredibilitas perusahaan. 

Kredibilitas seorang pemimpin juga sangat penting dan menentukan efektif 

tidaknya proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Seorang 

pimpinan yang kredibel tentunya akan selalu didengar dan ditaati oleh 

bawahannya. Apa yang dikatakan, atau aturan yang dibuatnya akan ditaati 

oleh para karyawan.  
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3) Membangun Kredibilitas 

Kepemimpinan yang kredibel dengan ditopang oleh usaha 

membangun kredibilitas yang kuat sama artinya meletakan suatu landasan 

yang kuat untuk membangun dan melaksanakan komitmen organisasi, baik 

untuk kepentingan internal maupun eksternal. Adapun komitmen yang bisa 

dibangun oleh seorang pemimpin terhadap organisasi di antaranya sebagai 

berikut : 

 Komitmen yang mendalam tentang budaya organisasi yang telah 

diterima bersama. 

 Komitmen yang mendalam untuk mencapai apa-apa yang telah 

ditetapkan. 

 Komitmen yang mendalam tentang masa depan. 

 Komitmen yang mendalam untuk meningkatkan kompetensi. 

 Komitmen yang mendalam untuk terus menemukan diri sendiri. 

 Komitmen yang mendalam untuk saling menghargai. 

Oleh karena itu, usaha-usaha membangun kredibilitas merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kepercayaan dan 

keyakinan atas reputasi yang harus dijaga, diperlihara dan dibudayakan. 

Karenanya, untuk memperoleh kredibilitas, bukanlah sesuatu yang gampang 

diraih oleh individu, kelompok dan organisasi melainkan melalui suatu proses 

yang berkelanjutan karena harus memiliki prinsip bahwa kredibilitas hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin dan masa depan harus lebih baik dari hari 

ini.  Untuk jelasnya, bagaimana membangun kredilitas tersebut, maka fokus 

kredilitas akan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yakni :  

 

1. Intensitas 

Intensitas dalam dimensi kredibilitas merupakan unsur utama dalam 

memahami, meyakini dan menyepakati tujuan dan aspirasi yang berkembang 

sebagai perekat bagi proses memperkuat kredibilitas. Dengan demikian, 

maka intensitas akan ada dan bersemi sangat tergantung pada budaya yang 

dapat menyatukan kedalam sikap positip yang dirasakan sangat mendalam 

sejalan dengan kualitas kedewasaan intlektual, emosional, sosial dan 
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rohaniah.  Jadi budaya organisasi yang kuat, dirasakan secara intensif, maka 

akan ada konsistensi yang lebih besar antara kata-kata dan perbuatan, 

dengan begitu akan tumbuh dan bersemi kepercayaan diri sebagai sumber 

sukses dan kemandirian. Dengan demikian, intensitas menggambarkan suatu 

keadaan yang bergelora dan dinamis yang dituntun oleh kesepakatan 

bersama mengenai budaya organisasi yang kuat dimana setiap warga 

menerima rumusan formal yang berkaitan dengan nilai, norma, wewenang 

dan ganjar sebagai pedoman perilaku interaksi kedalam organisasi. 

 

2. Kejelasan 

Ini merupakan unsur pendukung dalam proses pembentukan 

kredibilitas melalui adanya kejelasan-kejelasan mengenai konsep diri dalam 

memandang keinginan dan kebutuhan, keseimbangan kepentingan, aspirasi 

yang berkembang dari pemimpin dan pengikut. Dengan adanya kejelasan, 

berarti mampu memberikan arah kepada individu, kelompok dan organisasi 

dalam merealisasikan cita-cita yang diharapkan bersama. Jadi dengan adanya 

kejelasan, maka anda akan dibimbing kearah kemampuan anda untuk 

berjalan, tidak lagi berpura-pura yakin secara berlebihan artinya, anda harus 

jujur pada cara anda mengesampingkan kegelisahan diri. 

Dari uraian di atas, maka kejelasan dapat melahirkan percaya diri 

melalui proses keyakinan atas kewibawaan anda sendiri, serta membentuk 

komitmen pribadi untuk bekerja keras dalam meraih yang anda idam-

idamkan. Proses ini mungkin saja anda tidak tahu, atau merasa tidak pasti 

bagaimana mendapatkannya. Tetapi bila anda tahu dan yakin maka anda 

akan berbuat, walaupun banyak kesalahan dan bahkan disertai rasa takut 

yang mendalam, sebenarnya anda telah memiliki percaya diri. Rasa percaya 

diri tidak tumbuh begitu saja tapi melalui suatu proses dari keyakinan diri 

pada kemampuan anda melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Jadi 

dengan adanya kejelasan, diharapkan kepemimpinan yang produktif 

mempengaruhi orang lain akan dapat menimbulkan adanya apa yang disebut 

dengan : 



Firman T. Rahman, M.Si – Hub. Int/Ext 

 

[6] 

 

 Terbentuknya komitmen yang datang dari dalam diri sendiri, 

bukan sesuatu yang dipaksakan. 

 Adanya pintu yang terbuka dalam berbagi wawasan. 

 Terbentuknya kemampuan untuk menjalankan konseling. 

 Terbentuknya kemampuan untuk mengembangkan yang disebut 

pemberdayaan diri. 

 Adanya keyakinan dan kepercayaan untuk melakukan yang benar. 

 Terbentuknya partisipasi dengan suka rela. 

 Adanya kesiapan untuk mengikuti perubahan yang berencana. 

 Adanya kesiapan untuk mendengarkan pandangan orang lain. 

 Adanya kesiapan untuk mengakui kelemahan diri sendiri. 

 

3. Kesatuan 

Merupakan merupakan unsur dalam proses untuk dapat menyatukan 

kesamaan persepsi dalammewujudkan kebersamaan bertindak. Dengan 

percaya diri, maka mereka menyadari sepenuhnya bahwa kredibilitas dapat 

terbentuk dengan dukungan kesatuan untuk perjuangan bersama. Kesatuan 

dalam arah kemana akan pergi dan mengapa kesana serta landasan apa yang 

akan diterapkan. Jadi kepribadian yang produktifyang diperankan oleh 

kepemimpinan dengan percaya diri akan mendorong terbentuknya kesatuan, 

dimana semua pihak secara sadar dapat memahami, meyakini dan 

menyetujui atas semua gagasan yang terkait untuk mencapai tujuan bersama. 

Kesatuan memiliki sifat saling terikat dengan intensitas dan kejelasan dalam 

mewujudkan kredibilitas, sehingga dapat pula dikemukakan dengan kata lain 

bahwa kesatuan merupakan landasan yang kuat untuk menumbuhkan 

budaya kebersamaan dalam bertindak.  

Dengan kesatuan dalam memandang segala sesuatu perubahan yang 

sedang dan yang akan datang memerlukan kekuatan berpikir untuk merubah 

ketidak pastian menjadi yang pasti artinya berpikir dari yang tidak tahu 

menjadi tahu diharapkan dapat menuntun kesediaan untuk berubah, 

sehingga ia dapat menjadi alat untuk menyatukan sikap dan perilaku yang 

didasarkan kepada kepemimpinan bukanlah sekedar menggunakan 
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kekuasaan dan wewenang melainkan kemampuan memperdayakan orang. 

Oleh karena itu usaha-usaha membangun kredibilitas merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam membangun kepercayaan dan keyakinan atas 

reputasi yang harus dijaga, diperlihara dan dibudayakan.  

Kepemimpinan yang kredibel dapat dilihat dari kepercayaan yang 

diterima seorang pemimpin. Kepercayaan timbul karena pemimpin selalu 

memberikan keteladanan perilaku yang baik kepada subordinasi dan pihak 

lain. Hal demikian dapat dilihat dari unsur karakter. Dalam kesehariannya, 

sebagai seorang pemimpin, dia bersikap jujur, adil, dan rendah hati. Dia 

selalu mampu menjadi penengah yang handal ketika terjadi suatu konflik di 

dalam perusahaan. Sementara, ditinjau dari sisi kompetensi berarti dia 

seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku positif, 

inovatif, dan pengalaman yang panjang. Katakanlah juga yang memiliki visi 

maju. Kompetensi ini utamanya dibutuhkan untuk memperkecil terjadinya 

resiko kegagalan setiap perubahan yang mungkin timbul. Selain itu 

pemimpin yang memiliki komitmen dicirikan oleh kemampuannya untuk 

memutuskan siapa saja yang akan dilibatkan dan mengajak mereka untuk 

mendukung pelaksanaan perubahan. Begitu pula ciri pemimpin yang peduli 

adalah dia yang memiliki minat tinggi dan mampu mengkoordinasi siapapun 

yang berminat dan peduli untuk mensukseskan perubahan. 

Untuk mencapai keberhasilan perubahan maka seorang pemimpin 

akan memanfaatkan daya enerjinya melalui optimalisasi keseimbangan, 

stabilitas, dan kekuatan atas kekuasaannya. Satu saja  unsur dan atau 

keseimbangan memiliki titik lemah maka akan membatasi kapasitas seorang 

pemimpin dalam mengelola perubahan secara optimum. Patut disadari 

bahwa kapasitas seorang pemimpin relatif terbatas. Tidak ada istilah 

superman yang mampu bekerja sendiri. Siapapun tahu seorang pemimpin 

tidak bakal mampu menghapus semua resiko kegagalan, tidak dapat 

menjanjikan perusahaan tidak bakal rugi, dan tidak dapat mengurangi 

sepenuhnya kondisi perusahaan yang kurang sehat. Karena itulah seorang 

pemimpin harus menghindari kegiatan yang sebatas coba-coba dan obral 

janji bahwa dia sanggup mengatasi semua persoalan perusahaan. Untuk itu 
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kemampuan berkoordinasi dengan siapapun juga menjadi sangat strategis. 

Dia harus mampu menjadi konduktor suatu orkestra perubahan yang 

mengagumkan. 

Pada kenyataannya, sedikit sekali pemimpin yang menonjol dalam dua 

aspek moral penting dalam kepemimpinan tersebut padahal keduanya 

merupakan fondasi yang kuat di mana seorang pemimpin membangun 

dirinya. Pemimpin yang kuat dan hebat memang banyak, itu diperolehnya 

melalui pencitraan diri maupun pemaksaan terhadap pengikutnya, tetapi 

pemimpin yang memiliki integritas dan kredibilitas bisa dihitung dengan jari, 

salah satu yang kita kenal dan masih hidup saat ini adalah Nelson Mandela. 

Prinsipnya, integritas dan kredibilitas tidak dapat direkayasa, tetapi 

timbul dari dalam diri sang pemimpin, dan dilihat oleh pengikutnya. 

Management World, jurnal online dari The Institute of Certified Professional 

Managers (ICPM), pernah menampilkan tulisan dari Karen Walker PhD dan 

Barbara Pagano EdS, dua orang konsultan manajemen yang pernah 

melakukan survei terhadap 13.000 orang dari berbagai kalangan 

(ekbis.sindonews.com: 28/12/2012). Berdasarkan hasil survei mereka apa 

yang diindikasikan bahwa pemimpin mereka memiliki integritas dan 

kredibilitas oleh pengikutnya adalah :  

1. Jujur; Bersikap tidak berbelit, tidak berputar-putar dalam 

memberikan jawaban dalam rangka menutupi ketidakjujurannya. 

Tentunya bukan segala sesuatu harus disampaikan terbuka, namun 

ketika diperlukan atau berkaitan dengan pengikut yang harus 

disampaikan, tidak disembunyikan dan membiarkan pengikut 

dengan interpretasi masing-masing. 

2. Menyadari Kekurangan dan Kelebihan; Dengan memperbaiki dan 

memperkuat kelemahan yang ada pada dirinya dan meningkatkan 

kelebihan. Banyak pemimpin yang tidak mau memperbaiki 

kesalahan dan kelemahan dirinya dan menganggap bahwa dirinya 

sudah sempurna dan alergi terhadap kritik.  

3. Memiliki Tingkat Ketenangan yang Tinggi; Tidak mudah panik 

menghadapi keadaan darurat, krisis, tekanan dan menghadapi 
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penghalang. Dalam situasi yang darurat dan mendesak para 

pengikut sangat membutuhkan arahan yang jelas dalam 

menanggulangi keadaan. Dan dari pemimpin merekalah mereka 

mengharapkan datangnya arahan atau perintah. Sementara 

mereka juga melihat, jika pemimpin mereka panik, mereka akan 

ikut panik, jika mereka melihat pemimpin mereka tenang, mereka 

juga ikut tenang. Ketenangan sangat dibutuhkan di kala krisis. 

4. Senantiasa berhubungan dengan Pengikut; Walaupun tidak dalam 

keseharian karena jenjang atau hierarki organisasi, akan tetapi 

pengikut tahu bahwa pemimpin mereka memperhatikan mereka 

langsung maupun tidak langsung dan selalu ada ketika mereka 

membutuhkannya. Ada semacam tali penghubung yang tidak 

putus dan terputuskan.  

5. Memenuhi Janji: Ketika pemimpin berucap dan berjanji, ia wajib 

memenuhinya dan jika pun tidak harus disampaikan secara 

terbuka mengapa tidak dipenuhi dengan memberikan alasan-

alasan yang dapat diterima. Jangan karena takut kehilangan 

wibawa, tidak memberitahukan apapun alasannya dan 

menganggap bahwa pengikut telah melupakan janjinya. Janganlah 

berjanji jika tidak memiliki komitmen untuk memenuhi, sebaliknya 

penuhilah satu kali sudah berjanji. 

6. Mau Memperbaiki Kesalahan: Dalam perjalanan ada saja yang 

dianggap sebagai kesalahan entah itu kesalahan diri sang 

pemimpin ataupun kesalahan bersama yang diakibatkan oleh 

perintah sang pemimpin.Jangan lalu mencari kambing hitam akan 

tetapi mau mengakui jika itu merupakan kesalahannya atau akibat 

perintahnya dan mengajak segera untuk memperbaikinya.  

7. Menyampaikan Berita Buruk dengan Bijaksana; Semua orang 

senang mendengar berita baik dan setiap pemimpin juga senang 

menyampaikan berita baik yang menyenangkan, akan tetapi 

kurang senang dan tidak siap untuk menyampaikan berita buruk 

dan biasanya didelegasikan kepada anak buah. Ternyata para 
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pengikut justru tidak terlalu mempermasalahkan siapa pun yang 

menyampaikan jika itu berita buruk,dan mengharapkan sang 

pemimpin sendiri yang menyampaikan berita buruk sebagai orang 

yang paling bertanggung jawab dan dianggap sebagai pemimpin 

kesatria. 

8. Menghindari Sikap Merendahkan dan Mengeluarkan Kata-Kata 

Penghinaan yang Menyerang Pribadi Pengikut; Seorang pemimpin 

harus menjaga ucapannya karena dianggap berbobot, berbeda 

dengan orang biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dan 

gerak tubuh mengandung arti. Oleh karena itu perlu berhati-hati, 

serangan kata-kata dengan sikap yang menghina akan tersimpan 

di hati dan biasanya pengikut toleransi terhadap rekannya yang 

terkena, sehingga akan timbul antipati yang menjalar dan tidak 

heran menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa menyebabkan 

pemimpin yang bersangkutan jatuh. 

Sementara itu, Stephen MR Covey (2010) membuat sebuah ilustrasi 

gambar kaitan dengan upaya membangun kredibilitas, yakni sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : knowledgematters.eu 
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Keterangan : 

1. Integritas – Ketika membicarakan mengenai kepercayaan, maka integritas 

adalah hal pertama yang dilihat. Secara umum integritas berarti “kejujuran.” 

Walaupun integritas berbicara mengenai kejujuran, namun integritas lebih dari 

pada itu. Integritas artinya keterpaduan. Mengamalkan apa yang Anda sendiri 

ajarkan. Konsisten luar dalam. Berani bertindak menurut nilai-nilai dan 

keyakinan-keyakinan Anda. 

2. Niat – Inti kedua berhubungan dengan persoalan-persoalan niat. Niat ada 

hubungannya deng motif-motif kita, agenda-agenda kita, dan pada akhirnya 

mempengaruhi perilaku kita. Kepercayaan tumbuh ketika motif-motif kita jelas 

dan didasarkan pada manfaat bersama. Dengan kata lain: Orang akan melihat 

niat kita baik ketika kita secara tulus peduli bukan saja kepada diri kita sendiri, 

namun juga kepada orang-orang yang berhubungan dengan kita, orang-

orang yang kita pimpin, atau orang-orang yang kita layani. Ketika seseorang 

menunjukkan hal sebaliknya, ketika kita mencurigai adanya agenda 

tersembunyi dari seseorang atau kita tidak percaya bahwa ia mengutamakan 

kepentingan kita, kita akan mencurigai apapun yang dia katakan dan lakukan. 

3. Kemampuan/keahlian (skills) – Inti ketiga berhubungan dengan kemampuan 

kemampuan yang kita miliki. Kemampuan-kemapuan ini yang kita gunakan 

untuk mencapai hasil-hasil yang kita inginkan. Misalnya, seorang dokter 

mempunyai integritas dan niat yang baik. Namun, jika ia tidak dapat 

menunjukkan kemampuannya sebagai seorang dokter yang unggul, maka kita 

tidak akan dapat mempercayainya. 

4. Hasil (Results) – Inti keempat berhubungan dengan hasil. Hal ini mengacu 

kepada catatan prestasi kita, kinerja kita, keberhasilan kita. Segalanya menjadi 

acuan bagi orang lain untuk mempercayai kita. Jika seseorang akan 

dipromosikan untuk jabatan yang lebih baik di masa depan, maka, hasil 

(results) yang telah dihasilkan hingga saat ini mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan karirnya di masa depan. 

 

NOTES :  

- Dua hal pertama, integritas dan niat, adalah urusan karakter. Dua hal 

berikutnya, kemampuan dan hasil, adalah urusan kompetensi. Empat hal 

ini sangat penting untuk membangun kredibilitas. Cara paling mudah 

menggambarkan keempatnya adalah dengan metafora sebuah pohon. 

Integritas ada dibagian bawah permukaan. Ia adalah sistem akar dimana 

segalanya bertumbuh. Niat, digambarkan sebagai batang pohon yang 

keluar dari dalam tanah. Kemampuan yang kita miliki adalah dahan-dahan 

pohonnya. Sedangkan hasil, adalah buahnya (yang tampak oleh diri kita 

sendiri maupun orang lain). 
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