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Tahu gak sih guys, apa aja keuntungan yang bisa 
kalian dapetin jika kalian menjadi seorang 

pemimpin?



Pernah gak kalian menjadi seorang pemimpin? Entah itu 
dalam suatu kelompok  atau organisasi tertentu?

Kegiatan kepemimpinan yang kalian lakukan, 
ternyata mempunyai banyak manfaat loh, salah satunya 
adalah menjadi ahli dalam menentukan strategi, menjadi 
seorang pemimpin diharuskan bisa membuat strategi 
dan visi untuk menentukan langkah selanjutnya. 

Jika sudah terbiasa membuat strategi dan visi, pasti 
tidak akan sulit lagi dalam menentukan tujuan hidup 
yang kita inginkan, tapi menjadi seorang pemimpin itu 
gak mudah loh, diperlukan kepercayaan diri, 
pengetahuan yang luas dan sifat – sifat lainya , disini aku 
akan memberikan tips kepada kalian untuk menjadi 
seorang pemimpin yang baik.



Tips – Tips Menumbuhkan 
Jiwa Pemimpin 

 
• Tumbuhkan sifat disiplin sedini mungkin                                                                            

dengan terbiasa menjadi pribadi yang disiplin, maka 
Anda akan menginspirasi yang lain. Ingat bahwa orang 
akan menilai kapasitas Anda untuk memimpin dari 
tingkat kedisiplinan yang Anda perlihatkan.

• Berani mengakui kegagalan dan pantang menyerah.                                                
Seorang pemimpin yang baik akan menyadari 
kesalahan mereka dan mengambil langkah untuk 
mengoreksi berbagai kesalahan, itu yang membuat 
mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan hebat



Tips – Tips Menumbuhkan 
Jiwa Pemimpin 

• Terus belajar dan tingkatkan kualitas diri 
Anda.                                                                           
Seorang pemimpin tak pernah berhenti 
meningkatkan kualitas mereka dengan cara 
apapun dan terus belajar untuk meningkatkan 
kualitas dirinya.



 Sifat – Sifat Pemimpin yang 
Disukai Anggota

• Jadilah teladan yang baik bagi anggota.                                                                   
Seorang pemimpin harus memberikan contoh 
yang baik kepada timnya. Jika Anda ingin 
mempunyai tim yang sopan dan disiplin, hal yang 
harus Anda lakukan adalah mulai segala sesuatunya 
dari diri Anda sendiri. Pimpin diri Anda sebelum 
anda memimpin orang lain.



 Sifat – Sifat Pemimpin yang 
Disukai Anggota

• Ikut sertakan anggota dalam mengambil keputusan                                                     
Ketika Anda ingin mengambil keputusan libatkan 
anggota Anda. Dengan begitu,  mereka akan 
merasa senang dan bangga. Dengan cara itu akan 
muncul rasa hormat dari mereka terhadap Anda. 
Sikap pemimpin seperti inilah yang biasanya sangat 
disukai oleh anggota. 



 Sifat – Sifat Pemimpin yang 
Disukai Anggota

• Pandai mengatur emosi.                                                                                                                   
Menjadi pemimpin jangan sampai uring-uringan 
atau stress sendiri, pisahkan masalah pekerjaan dan 
masalah pribadi, selain itu anda harus mengetahui 
penyebab emosi Anda. Dengan begitu, Anda akan 
mudah mengelolanya. Yang terakhir, Anda tidak 
boleh marah-marah tanpa alasan jelas, karEna 
anggota akan kehilangan rasa hormat mereka 
kepada Anda.



 Sifat – Sifat Pemimpin yang 
Disukai Anggota

• Peka terhadap perasaan anggota.                                                                                                           
Pemimpin yang baik harus bisa memahami 
anggotanya, harus bisa mengetahui apa yang 
dibutuhkan anggotanya atau berempati,  
berkomunikasilah dengan baik terhadap sesama 
tim agar mendapatkan solusi terbaik dalam setiap 
pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan begitu, 
anggota Anda akan merasa diuntungkan dan 
nyaman bekerja sama dengan Anda.



Pemimpin yang baik adalah 
pemimpin yang mau belajar dari 

kesalahan yang pernah terjadi, dan 
tidak pernah berhenti untuk 

mempelajari hal yang baru berada 
di sekitarnya.

– smartpresence 



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.


