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Who is the leaders?
“A leader is someone who can 

see how things can be improved 
and who rallies people to move 

toward that better vision.”



Key factors of 
being a good 
leader



1. Positive Attitude
Lingkungan yang positif akan lebih 

mewujudkan tenaga kerja yang lebih 
produktif. Semakin banyak hal 

negatif yang dapat dicegah, maka 
semakin besar kemungkinan 
mendapatkan hasil yang baik 

(positif).



2. Get to know your 
team

Yang perlu diingat adalah sebuah tim 
terdiri dari individu-individu yang memiliki 
berbagai pandangan yang berbeda. Oleh 
sebab itu sebagai seorang leader, sangat 
penting untuk memahami apa yang dapat 
membuat mereka tergerak yang dapat 

membuat mereka termotivasi.



3. Ensure that tasks are 
understood, supervised and 
completed 

Penting bagi seorang pemimpin untuk memahami 
tugas yang akan didelegasikan kepada anggota 
timnya dan memahami seperti apa hasil yang 
memuaskan nantinya. Karena pada akhirnya 
seseorang ingin dipimpin oleh orang yang memiliki 
visi dan arah yang jelas.



4. Set the right 
example
Menjadi seorang pemimpin sangat penting 
untuk memberikan contoh yang baik 
sebagaimana pemimpin ingin tim mereka 
bertindak.
Semua mata akan tertuju pada seorang 
pemimpinnya, mengawasi tiap gerakan yang 
dilakukan pemimpinnya.
Oleh karena itu, menjadi panutan yang baik 
untuk seluruh anggota tim sangat penting jika 
ingin seluruh anggota menjadi profesional 
seperti Anda.



5. Take responsibility 
for your actions
Sebagai seorang pemimpin, anggota tim akan 
meminta bimbingan dan inspirasi serta cara 
untuk membawa bisnis ke tingkat yang lebih 
tinggi.
Ketika ada yang salah, mereka akan berpaling 
kepada Anda untuk mengambil tindakan 
korektif dan tegas.
Bagaimana Anda merespons di saat-saat sulit 
memberi Anda kesempatan untuk 
menunjukkan contoh menjadi pemimpin yang 
baik.



● 10 Key Factor of being a Good 
Leader (Admin in Board Insight)

● https://www.collingwoodsearch.co.uk/our-in
sights/board-insights/10-key-factors-of-bein
g-a-good-leader/

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:


