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Apa yang terlintas dipikiran kamu tentang menjadi 
pemimpin?
"Harus bisa segala hal? Susah? Ribet? Atau 
Tanggungjawabnya terlalu berat?" 

Menjadi pemimpin tidak harus dan hanya di depan 
orang banyak. Namun dapat juga berawal dari 
memimpin diri sendiri.
Dari hal kecil ini, bisa menjadi motivasi diri untuk 
berani memimpin orang lain loh.

Lalu bagaimana caranya?

Bisa ngga ya aku jadi pemimpin?



Memulai dari diri sendiri versi aku, berawal dari 
yakin atas kemampuan yang kupunya. Aku 
harus percaya dulu bahwa mampu dalam suatu 
hal, misal saja dalam hal berdiskusi dan 
berpendapat. 
Selanjutnya, cobalah. Coba untuk menunjukan 
kemampuan di hadapan publik. Aku mencoba 
berani mengawali sesi tanya jawab saat 
berdiskusi. Awalnya memang malu dan bingung 
bagaimana cara menyampaikannya, tapi coba 
tanamkan, "Aku berani untuk memimpin 
pertanyaan pertama"

Memimpin diri sendiri?



Perlahan, kepercayaan diri mulai tumbuh 
ketika 2 hal, yakin dan coba, sering Aku 
lakukan. Akupun semakin percaya diri untuk 
memimpin dan menjadi ketua diskusi 
kelompok di kelas. 

Memulai dari diri sendiri, kemudian 
kelompok kecil, sampai akhirnya berani 
untuk menjadi ketua organisasi selama satu 
masa jabatan di SMP, menjadi ketua dalam 
lomba, dan menjadi pemimpin kelompok 
nonformal.



Belajar kepemimpinan dan menjadi pemimpin 
jelas menumbuhkan banyak manfaat bagi 
diriku. Keberanian, Percaya diri, mau 
mencoba, belajar tanggungjawab, dan masih 
banyak lagi. 

Memberi, mempertimbangkan, dan memilih 
pendapat kemudian dapat merealisasikannya 
adalah segelintir hal yang aku suka ketika 
menjadi pemimpin kelompok. 

Lalu, masih ragukah kamu untuk belajar 
menjadi pemimpin?



"Sebelum kamu menjadi 
seorang pemimpin, sukses 

adalah tentang menumbuhkan 
dirimu sendiri. Ketika kamu 
menjadi seorang pemimpin, 
kesuksesan adalah tentang 
menumbuhkan orang lain."

 - Jack Welch



● Menjadi pemimpin, darimana? (Ichtiar 
Wilujeng)

● 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.

Sumber:


