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Bagaimana cara membangun jiwa 
kepemimpinan?
Banyak sekali cara membangun sifat kepemimpinan 
dan setiap orang memiliki cara nya masing masing. 
Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada tiga hal 
penting yang harus diketahui untuk membangun jiwa 
kepemimpinan.



1.Mengubah pola pikir
Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah pola 
pikir. Pada dasarnya jiwa kepemimpinan tumbuh 
melalui kebiasaan yang kita lakukan. 

Contoh: aku seorang pemalu dan pendiam yang 
selalu berpikir tidak penting memiliki jiwa 
kepemimpinan, yang penting aku pintar namun pola 
pikir seperti inilah yang salah. Oleh karena itu aku 
mulai mengubah pola pikir ku menjadi lebih terbuka 
dan lebih percaya pada diri sendiri.



2.Mulai take action
Tahap ini agak sulit namun untuk membangun jiwa 
kepemimpinan harus dilakukan. 

Contoh: Di sekolah aku adalah sosok yang tertutup. 
Setelah aku mengubah pola pikirku, aku mulai 
mencoba hal baru seperti mengikuti organisasi 
sekolah. Awalnya memang berat meyakinkan diri dan 
menyiapkan mental namun percayalah, hal itu tidak 
seburuk apa yang kita pikirkan. Malah aku agak 
menyesal kenapa tidak dari dulu aku melakukannya.



3.Menambah relasi
Tahap ini mungkin tidak biasa namun menurutku 
sangat berguna. Ketika kita memiliki sebuah relasi 
yang mendorong jiwa kepemimpinan disanalah kita 
bisa belajar. Belajar kepemimpinan melalui buku saja 
tidak cukup. Dari kedua tahap sebelumnya apabila 
kita tidak menambah relasi, maka mungkin akan agak 
sulit untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan.



Pesan penulis... 
• Singkat kata, sebenarnya semua orang memiliki 

jiwa kepemimpinan. Alasan klasik yang biasa 
digunakan banyak orang tidak mendorong jiwa 
kepemimpinannya yaitu karena merasa dirinya 
tidak bisa. Padahal jika kita memiliki keberanian 
walaupun hanya sekecil biji jagung, kita bisa saja 
mengubah dunia, hingga pandangan dunia 
terhadap diri kita.

• Jangan jadikan kekurangan yang dimiliki menjadi 
halangan namun jadikanlah sebagai peluang.



- Ralph Nader

“Fungsi kepemimpinan adalah 
menghasilkan lebih banyak pemimpin, 
bukan lebih banyak pengikut.” 
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