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Hi, kembali lagi pada konten #JadiPemimpin.

Kalau kemarin sudah membahas mengenai 

pemimpin starter pack sekarang, aku mau 

share tentang pemimpin booster👋≧◉ᴥ◉

APA SIH PEMIMPIN BOOSTER?

Jadi booster menurutku 

adalah tambahan yang 

bisa kalian gunakan lebih 

mantap lagi. Apa ya? 



Booster pertama, yaitu ada buku 

Sebuah seni untuk bersikap bodo 

amat karya Mark Manson. Menurutku 

ini buku bagus ketika kalian sedang 

jadi pemimpin karena sometimes kita 

butuh untuk menjadi bodo amat, 

kadang gak semua masukan yang kita 

terima itu positif so menurut ku ini 

buku rekomen supaya kalian bisa 

memilih mana yang baik dan kurang 

baik untuk kalian masukan dalam hati. 



Booster dua. Mengapa aku 

merekomendasikan buku ini? 

Karena menurutku ini buku bagus 

banget buat kalian mempelajari 

tentang komunikasi yang tepat. 

Ketika kalian menjadi seorang 

pemimpin kalian juga perlu kan 

untuk mengkomunikasikan ide 

atau pendapat kalian. Tips supaya 

gak keliru dan penyampaian 

kalian mudah dipahami buku ini 

rekomen banget deh. 



booster ketiga, buku ini sebenarnya 

mirip dengan buku sebelumnya 

mengenai komunikasi, tetapi 

menurutku sama-sama bermanfaat. 

salah satu poin yang ku ingat dari 

buku ini adalah komunikasi bukan 

hanya berbicara melalaikan juga 

mendengarkan, selain itu berikan 

kesan positif agar kelak saat kita 

berbicara kita akan didengarkan.



Booster keempat, seperti yang 

bisa kalian lihat pada judulnya 

mengenai debat. Tentunya 

debat yang baik pun ada 

seninya, di buku ini banyak 

sekali pembahasan mengenai 

itu, strategi, waktu yang tepat, 

persiapan yang diperlukan dan 

jenis debat itu sendiri. I'll 

recommend this for you.



Last but not least, booster kelima. 

Kenapa aku merekomendasikan 

buku ini, sebab ketika kita menjadi 

seorang pemimpin kita harus 

menjadi pribadi yang tegas, dapat 

memahami orang lain, dan juga 

cakap dalam menyelesaikan 

masalah. Tips yang disampaikan 

dalam buku menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti. So let's go!



"Jika tindakanmu menginspirasi 

orang lain untuk bermimpi lebih 

banyak, belajar lebih banyak, 

berbuat lebih banyak, dan 

menjadi lebih banyak, kamu 

adalah seorang pemimpin." 

– John Quincy Adams



Sumber :

● Pengalaman pribadi

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.


