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Menjadi Pemimpin Idaman di 
Masa Depan

Harus memiliki 
mental dan 
keberanian

Open minded

Tidak otoriter, 
tetapi bijak

Sebagai mentor 
dengan kolaborasi



Mengapa Perlu Adanya Pemimpin ?

Karena banyak orang memerlukan figur 
pemimpin

Dalam beberapa situasi, seorang pemimpin 
perlu tampil untuk mewakili kelompoknya

Sebagai tempat pengambilalihan resiko bila 
terjadi tekanan terhadap kelompoknya

Sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan



Karakter Kepemimpinan
di Era Millenial

Digital Mindset Observer dan
Active Listener

Agile

Inclusive Berani untuk Berbeda
dari Cara Berpikir, 

Kebijakan, dan 
Penampilan

Pantang Menyerah



Pilar yang Harus
Diperkuat Generasi Muda

IDEOLOGI
(Pluralisme & 
Humanisme)

KeberpihakanPengorganisasian



Top Skills yang Harus Dimiliki 
Generasi Millenial

• Cara berpikir (analitis, inovasi, kreatif, inisiatif, 
dan otentik)

• Strategi pembelajaran aktif
• Kepemimpinan dan pengaruh sosial
• Pemanfaatan dan pengendalian teknologi
• Pemrograman dan desain teknologi
• Ketahanan diri, pengendalian stress, dan 

fleksibilitas
• Penalaran dan pemecahan masalah



Manfaat Menjadi Pemimpin

• Berani mengambil risiko

• Mudah mengenali karakter atau kepribadian banyak 
orang

• Dapat mengelola tim dengan baik

• Menjadi lebih peka dan peduli terhadap sekitar

• Terbiasa mengatasi permasalahan yang terjadi

• Memiliki banyak relasi

• Dikenal banyak orang

• Kemampuan public speaking dapat terlatih

• Jika menjadi pemimpin yang amanah, akan 
dipercaya dan disenangi banyak orang



Kepemimpinan sejati 
berasal dari 
individualitas yang 
diekspresikan secara 
jujur dan terkadang 
tidak sempurna. Para 
pemimpin harus 
berjuang untuk 
ketulusan daripada 
kesempurnaan.

Sheryl Sandberg
American business executive, 
billionaire and philanthropist



Aku mengajak kalian untuk turut serta 
dalam membantu mengedukasi calon 

pemimpin masa depan lainnya agar dapat 
mempersiapkan diri dari sekarang dengan 

menjadi

Volunteer 1000 Content 
Microblog

Lead The Fest 2021



● Pemimpin Masa Depan, Dipersiapkan dari Sekarang!
(Vida Aprida)

● Pengalaman Pribadi dan Pengalaman dalam Mengikuti 
Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 2021 oleh 
KEMENPORA RI 

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 :


