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Memimpin diri sendiri sama 'mudahnya' dengan 
memahami diri Anda dan usaha Anda untuk mencapai 
tujuan hidup kita, baik jangka panjang maupun jangka 
pendek. 

Memimpin diri sendiri merupakan seni 
kepemimpinan yang paling dasar yang harus dikuasai. 
Siapa yang ingin dipimpin oleh orang yang bahkan 
tidak bisa memimpin dirinya sendiri?

Memimpin 
Diri Sendiri



Berbagi pengalaman tentang diriku dan pemimpin. 
Pemimpin itu amanah, seseorang yang bisa kita 
percayakan. Dan bagaimana jika kita belum pernah 
menjadi pemimpin sebelumnya? Bekal apa yang bisa kita 
jadikan pedoman dalam memimpin? 

Beberapa tahun lalu, bukan terpaksa, enggan, apalagi 
sungkan. Tetapi, keberanianlah yang membuat berkata 
ya atau tidak dalam membuat keputusan. Aku 
dipilihmenjadi pemimpin sebuah kelompok kecil. 
Panik. Akupun sulit untuk mengatur diri sendiri., 
apalagi orang lain. Takut. Bagaimana jika aku tak bisa 
menjaga anggotaku atau malah aku sendiri yang akan 
terluka. Tetapi kita salah jika hanya berpikir seperti 
itu. Hadapilah.



Betul, tapi apakah kita sudah sadar bagaimana bentuk 
kepemimpinan itu dalam diri kita?

’ Ya, harus’, batinku. Kesadaranlah yang akan menjadi jalan 
keluar, bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan guru 

merupakan bekal kita untuk menjadi pemimpin. Satu lagi, 
pengalaman. Dan disanalah aku tersadar bahwa kejujuranku, 
tanggung jawabku, keegoisanku, kesabaranku, ketelitianku, 

prinsip hidupku dan wawasanku pun akan menjadi aspek yang 
mempengaruhi bagaimana caraku memimpin.  

Banyak orang mengatakan setiap 
manusia diciptakan menjadi pemimpin, 

pemimpin bagi dirinya sendiri.

Perlu dicoba?



Pencapaian seorang pemimpin tidak dilihat 
dari seberapa besar ruang lingkup yang 
bisa ia pimpin, tetapi seberapa dampak 
baik yang bisa ia berikan kepada dirinya 
sendiri dan/atau orang lain .

Kamu hanya perlu mencoba. Jika kamu 
membuat kesalahan, belajarlah dari 
kesalahan tersebut. Karena Pemimpin yang 
baik adalah orang yang belajar dari 
kesalahan, dan tidak pernah berhenti untuk 
mempelajari hal yang baru.
Mulailah dari dirimu sendiri. 



“Kita tidak perlu sihir untuk 
mengubah dunia, kita membawa 

semua kekuatan yang kita 
butuhkan di dalam diri kita sendiri 

: kita memiliki kekuatan untuk 
membayangkan sesuatu secara 

lebih baik.” 

– J.K. Rowling
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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.


