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Anak buah Anda adalah aset, andai kita tidak bisa 
menggerakan anak buah kita, sama saja kita bekerja 
sendiri. 

Ada 10 sifat yang perlu Anda miliki jika Anda menjadi 
pemimpin. Jika kita tanya kepada anak buah, pasti 10 
hal ini menjadi 10 hal utama yang mereka akan 
ungkapkan. 

Jadilah pemimpin yang disayang 
oleh anak buah

Apa saja itu



1. Tulus
Anak buah suka dengan 
pemimpin yang bekerja 
lebih tulus.

Ketulisan hati 
melahirkan feeling 
atau image yang 
positif terhadap 
seorang pemimpin. 
Orang yang tulus bisa 
dilihat dan tidak 
pura-pura.

2. Happy
Pemimpin yang happy 
bisa membuat timnya 
jauh lebih produktif. 
Bahagia adalah hal yang 
positif untuk 
kreativitas. Jadilah 
leader yang menebar 
aura positif.



3. Damai
Pemimpin yang bisa 
mendamaikan suasana 
adalah pemimpin yang 
luar biasa. 

Kita harus bisa banyak 
berdamai; berdamai 
dengan tim, 
permasalahan, goals, dan 
customers. Semua itu 
agar kita menjadi pribadi 
yang damai.

4. Sabar
Untuk bisa sukses 
butuh kesabaran. 
Untuk bisa memastikan 
SOP berjalan mulus, 
misalnya, Anda butuh 
kesabaran yang intens. 
Tidak perlu emosi.



5. Kemurahan 
Hati
Pemimpin yang murah 
hati adalah pemimpin 
yang disukai.

Memberikan perlakuan 
baik untuk 
mengapresiasi 
subordinat dapat 
mempererat 
kekompakan tim.

6. Kebaikan

Kebaikan bisa dilihat dari 
sikap, sifat dan 
perilakunya yang 
baik-baik.
Melakukan segala sesuatu 
dengan baik-baik. Kalau 
Anda melakukan hal ini, 
tim Anda pun akan 
merasa dihormati dan 
dihargai. 
Tidak perlu 
marah-marah. Tidak perlu 
ngamuk-ngamuk.



7. Setia
Jika Anda sebagai 
business owner pasti 
suka dengan pemimpin 
yang setia, tapi di sisi 
lain anak buah juga suka 
pemimpin yang setia.

Jadilah contoh bagi 
anak buah Anda. 

8. Lemah 
Lembut

Di luar sana banyak 
pemimpin hebat yang 
berbicara dengan lemah 
lembut. 

Bukan tidak ada pemimpin 
yang kasar lalu sukses, ada! 
tapi dibenci juga banyak.

Yang lebih dicintai adalah 
pemimpin yang lemah 
lembut dan dapat 
menjaga wibawanya.



9. 
Self-Management 
& Control
Pemimpin bisa sukses dan 
luar biasa ketika bisa 
mengendalikan amarah, 
hawa nafsu, perasaan, dan 
ketakutan-ketakutannya.

Kenapa? kalau Anda sebagai 
pemimpin mampu 
mengendalikan diri, berarti 
Anda juga berpotensi 
mampu mengendalikan 
orang lain.

10. 
Berprinsip

Yang terakhir adalah paling 
penting.

Anak buah akan melihat 
prinsip Anda. Apakah dapat 
membela kebenaran atau 
tidak? Anda harus 
mempunyai prinsip yang 
benar.

Karena leader yang 
berprinsip benar pasti 
dibela oleh tim.



“Jadilah pemimpin 
yang berprinsip”

Sudahkah Anda menjadi pemimpin yang mempunyai 10 sifat 
tersebut?

- Tom MC Ifle 



● 10 SIFAT Leader AMANAH paling Di 
Sayang Anak Buah | SISTEMASI SDM 
(Tom MC Ifle)

● https://www.youtube.com/watch?v=SAP
IlNiVL9A

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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