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Menjadi Pemimpin
Setiap manusia adalah pemimpin. Baik dalam 
tatanan masyarakat,keluarga dan juga terhadap diri 
sendiri.

Menjadi pemimpin tentunya susah-susah mudah.

Menjadi pemimpin bisa susah karena pemimpin 
harus menyesuaikan keinginan dan kebiasaan dari 
yang timnya, namun juga terasa mudah apabila 
memiliki ilmu dan cara tersendiri untuk 
memimpin.



Ada beberapa hal dalam menjadi pemimpin:

1. Loyalitas
Sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin, 
menyatakan kesiapan diri dalam memimpin meski 
belum siap, mengerahkan segala upaya dan pikiran 
untuk menjadi pemimpin

2. Profesionalitas
Sikap yang harus dimiliki dalam memimpin yang 
akan menjadi contoh bagi anggotanya. Sikap 
profesionalitas adalah sikap yang menuntut kita 
untuk bisa membedakan urusan pribadi dengan 
organisasi



Ada kata yang sangat menggugah dan 
memotivasi 

“Tidak bisa, terbiasa, bisa”

dalam artian bila kita tidak mencoba 
dan terbiasa maka kita tidak  akan bisa 
karena terlepas dari itu, ada sebuah  
pembelajaran dan proses yang 
semakin meningkat.



Seorang pemimpin tersematkan dengan ucapan 

“Selamat Menderita” secara kontekstualnya ialah

pemimpin harus siap menderita dengan maksud rela 

waktu pikiran dan tenaganya untuk menghadirkan 

sebuah perubahan dalam masa kepemimpinannya, 

mengenyampingkan urusan pribadi mengutamakan 

urusan organisasi. Dengan hal yang seperti itu 

merupakan sikap profesionalitas yang saya terapkan 

selama menjabat.



Mengemban amanah dalam tatanan organisasi
mahasiswa kedaerahan bukanlah hal yang mudah
apalagi dengan skala kualitas yang belum 
menjanjikan, banyak stigma yang muncul tanpa 
mau berjuang bersama untuk membesarkan.

Upaya yang dilakukan dengan membangun sudut
pandang baru ialah berproses, tidak mengenal
seberapa besar organisasinya.



Menjadi pemimpin tidak 
harus punya banyak hal, 
cukup loyalitas dan 
bertanggung jawab maka 
pengalaman dapat diraih 
dan proses akan mengikuti 
alurnya.

Yuk menjadi bagian dalam 
memimpin



● Pengalaman pribadi selama menjadi 
pemimpin

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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