
How to Lead – Top 3 
Qualities of a Great 
Leader and Other 
Leadership Skills

Disusun oleh: Okfiani Intan Sugali
Disunting oleh: Alexandra Rosy Astuti



Apa saja 3 kualitas teratas 
dari pemimpin hebat?

1. Gairah / Semangat

2. Kerja Tim

3. Keterampilan Sosial dan 
Komunikasi Yang Baik



1. GAIRAH/SEMANGAT
‘Percaya pada tujuan 

yang sama’

Gairah/semangat merupakan 
antusias yang ditunjukkan oleh 
seorang pemimpin kepada 
orang-orang yang dipimpinnya 
dengan tujuan agar dapat 
mendorong mereka untuk 
mengembangkan potensi diri.

Cara terbaik untuk 
melakukannya adalah menjadi 
bersemangat tentang bidang dan 
visi.



2. KERJA TIM
‘Tahu cara mengelola kekuatan semua orang’

Setiap orang dalam tim memiliki kelemahan 
dan kelebihan tertentu termasuk diri seorang 
pemimpin.
Sebagai pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. 
Mengapa? Sebab kepemimpinan muncul 
karena kerja sama dengan orang lain.
Dalam membangun tim kerja yaitu 
mengupayakan kesamaan visi, misi dan tujuan 
yang ingin dicapai dengan terus melakukan 
brainstorming agar kesepakatan bersama 
dapat tercapai.

*Brainstorming adalah metode yang sangat 
umum untuk menemukan ide-ide baru, yang 
didasarkan pada spontanitas dan kreativitas.



3. KETERAMPILAN SOSIAL 
DAN KOMUNIKASI YANG 
BAIK

‘Positif dan profesional’

Seorang pemimpin yang baik 
menurut definisi adalah motivator 
yang baik lebih baik dan lebih 
buruk dan juga tahu bagaimana 
memotivasi orang, bukan hanya 
memerintah mereka.
Komunikasi yang baik  yaitu 
berbicara efektif membuat lawan 
bicara kita akan fokus pada setiap 
hal yang kita sampaikan dan dapat 
mempengaruhi langsung ke dalam 
pikirannya. 



Fokus pada 
seseorang 

dan respect

Keterampilan kepemimpinan 
meliputi apa saja ya?

Mau 
mendengarkan 

orang lain
Menjadi positif

Jangan berhenti 
belajar

Menjadi 
profesional



"Saat menyusun dan merealisasikan rencana, PEMIMPIN perlu 
berkomitmen  'pantang gagal'. Namun bila ternyata dikemudian 
hari gagal dan salah maka AKUILAH."
-Jamil Azzaini
  CEO Kubik Leadership

"Seorang PEMIMPIN bukanlah seseorang yang tidak bisa salah, 
tetapi mereka adalah seseorang yang berani mengakui 

kesalahannya dan tidak mengedepankan ego untuk berani 
minta maaf."

-Yudi Candra



Esensi dari 
kepemimpinan 
adalah bahwa 
anda harus 
memiliki VISI



● How to Lead – Top 3 Qualities of a Great 
Leader and other Leadership Skills 
(Practical Psychology)
https://youtu.be/JtKC2vnXjPE

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.

Sumber:

https://youtu.be/JtKC2vnXjPE

