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MARI KITA BAHAS!

WOW! TERNYATA GELAR BUKAN SYARAT 
UTAMA DALAM KEPEMIMPINAN!

KOK BISA 
SIH?

“Seseorang tidak memerlukan gelar 
untuk menjadi pemimpin dan memiliki 

jabatan tidak secara otomatis 
menjadikan Anda seorang pemimpin. 

SWIPE 



MENGAPA 
DEMIKIAN?

Hal tersebut pernah dibuktikan pada 
saat terjadi kerumunan dalam garasi 

parkir yang bertingkat terdapat 
seorang lelaki yang bukan seorang 

karyawan garasi parkir tetapi ia 
mampu mengatur lalu lintas dengan 

baik dan teratur.

Apa yang dapat kita ambil? Aksi seorang pria yang 
tidak memiliki jabatan apapun tetapi ia mampu 

mengatur kerumunan tersebut dengan baik. Bukan 
seberapa cepat kendaraan keluar dari kerumunan 

tetapi bagaimana setiap pengemudi mendengarkan 
dan tunduk dengan perintah pria ini.
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Setiap orang dapat memimpin tanpa perlu gelar, 

yaitu dengan  cara mampu mengidentifikasi masalah 
yang berdampak pada orang lain lalu saling mencari 

solusi kemudian mewujudkan tujuan demi  
memperbaiki keadaan. 

Pemimpin sejati tidak termotivasi oleh apa yang ingin 
mereka peroleh dari upaya mereka, tetapi 

bagaimana menyalurkan upaya orang-orang di 
sekitar mereka untuk mencapai sesuatu yang 

penting bagi semua yang terlibat.  

TIGA HAL  YANG PERLU DIINGAT!

Seorang pemimpin yang efektif bukanlah gelar yang 
Anda pegang. Melainkan tetap tunjukan fokus yang 

tak henti-hentinya untuk membantu orang lain 
berhasil dalam upaya kolektif mereka.



“Jika Anda berpikir menjadi 
pemimpin kemudian memiliki 
inisiatif untuk memecahkan 
masalah, hal penting yang 

dilakukan yaitu pastikan semua 
orang yang terlibat melihat bahwa 

mereka memiliki peran penting 
dalam mewujudkan ide tersebut.”



“JIKA KAMU TIDAK 
MENCOBA, KAMU 

AKAN KEHILANGAN 
SESUATU YANG 

BERHARGA.”
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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.
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