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Aku dan LeadershipAku dan Leadership

••Aku merupakan 
seseorang yang apatis 
dan hanya peduli 
dengan diri sendiri

Masa SD - SMP

••Menyesal dengan sikap apatis 
dan ngin menjadi kepribadian 
yang baru Mulai berani memimpin 
berbagai kerja kelompok dan 
memecahkan permasalahan  di 
organisasi pertamaku

••Aku mulai peka dengan 
lingkunganku

SMA ••Berani mengikuti 
berbagai kegiatan 
dalam kampus dan 
luar kampus

••Bertanggung jawab 
dengan segala yang 
aku mulai.

••Membiasakan menjadi 
pemimpin untuk diri 
sendiri.

PERKULIAHAN



BEFORE
Mengenal Leadership

Masa ini aku lalui sebelum aku mengenal organisasi dan menutup diriku 
dengan zona nyaman yang aku miliki. Aku mudah cemas dengan segala 
tantangan yang ada, minim kepedulian bahkan aku juga tidak peduli dengan 
diriku sendiri. Aku dikenal sebagai orang yang cuek bahkan amburadul dan 
aku tetap tidak peduli dengan label tersebut. 

Isi kepalaku 

“Apa gunanya mengikuti 
organisasi?”“Permasalahan kelas 

sudah menjadi urusan 
perangkat kelas dan bukan 
urusanku”



AFTER
Mengenal Leadership

Mengenal leadership sebagai satu 
langkah yang baik dalam proses 
perkembangan diriku. Aku menyadari 
dunia bukan tentang rasa amanku saja.
Awal kesadaranku saat melihat 
lingkunganku yang langkahnya jauh laju 
dengan impian mereka dan aku sadar aku 
tidak akan jadi sesuatu jika diam seperti 
batu. 

Melalui kesadaranku itu, aku lebih 
bertanggung jawab dengan setiap 
keputusanku yang aku ambil, aku lebih 
mudah memecahkan permasalahan yang 
aku hadapi, aku menjadi lebih yakin 
dengan kemampuan yang aku miliki, dan 
aku tidak menunggu orang lain untuk 
mengambil peran dalam suatu lingkungan 
karena aku akan melakukan setiap 
apapun yang bisa aku lakukan.



HUBUNGAN LEADERSHIP DAN 
VALUE DIRIMU

Menjadi bertanggungjawab yang diciptakan 
oleh rasa kepemimpinan yang dimiliki akan 
memposisikan kemampuan tanggung jawab  
tersebut sebagai tameng pada setiap hal – hal 
baru, diri kita akan semakin tumbuh dan 
berkembang melalui hal baru tersebut. 
Tanggung jawab yang kita miliki juga 
bermanfaat bagi orang lain pada lingkungan 
kita nantinya dan menjadikan kita manusia 
yang bermanfaat.



“Satu langkah menjadi 
pemimpin, seribu nilai baik 
yang kita miliki.”



● Leadership Mempengaruhi Value 
Dirimu! (Khairunnisa Lubis)

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:


