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Apa sih Kepemimpinan itu?
      
       Kepemimpinan atau Leadership adalah suatu 
keterampilan praktis yang mencakup kemampuan 
seseorang atau sebuah organisasi untuk 
"memimpin" atau membimbing orang lain, tim, atau 
seluruh organisasi.
       Leadership juga lebih mudah dikenal dengan 
sosok orang yang dapat mengayomi orang lain, 
bukan hanya sekedar memerintah saja, karena 
leader dan bos adalah dua orang yang berbeda.
        Menjadi seorang Leader Kita harus bisa 
menerima masukan dan kritik dari orang lain, karena 
bukan hanya untuk diri sendiri melainkan anggota 
yang kita miliki.
       



Belajar tentang hal baik itu ga harus kita 
dapatkan dengan ikut-ikutan kursus, buktinya 
kita bisa saja belajar banyak hal di bangku 
Sekolah. Bukan hanya perihal pendidikan, 
namun kita juga belajar perihal dunia sosia dan 
kepemimpinan, karena dunia sekolah memiliki 
beragam karakter orang.

Belajar jadi Pemimpin di 
Masa Sekolah

“Be brave so that you can 
be heard and can take 

advantage”



Menjadi Pemimpin di Kelompok 
Belajar

Beberapa bulan yang lalu , aku sudah lepas dari gelar 
SMA, but, ilmu-ilmu dan segala hal yang penuh 
manfaat berhasil aku bawa kehidupan sehari-hari. 
Setiap dari kita pasti pernah punya yang namanya 
kelompok belajar, entah itu tugas wajib atau emang 
dasar kita yang buat tim untuk sharing ilmu secara 
spesifik, boleh aku katakan? Mungkin berbagi 
“Jawaban Tugas”Dari kelompok ini kita punya yang namanya ketua, 
dimana yang harusnya tugasnya itu bisa mengayomi 
anggota bukan malah menyuruh ini itu tanpa beri 
kontribusi.
Dari sini kita belajar Nilai Tanggung Jawab karena 
setiap orang perlu itu, agar maksimal mengerjakan 
sesuatu.



Menjadi Pemimpin di Kelompok 
BelajarKelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja 

secara lebih efisien dalam peranannya sebagai pelatih 
seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan 
yang khas. 
Yaitu:
❑ Pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim 

sosial yang baik.
❑ Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan 

prosedur-prosedur kerja agar bisa maksimal.
❑ Pemimpin membantu kelompok untuk 

mengorganisasi diri.
❑ Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil 

keputusan sama dengan kelompok.
❑ Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk belajar dari pengalaman.



Menjadi Pemimpin di 
Organisasi

Pada dasarnya hal ini ga jauh berbeda dari belajar jadi 
pemimpin di lingkup kelompok belajar, Cuma beda di 
banyaknya anggota, Aku kerap kali jadi sosok ketua 
yang harus mengatur keegoisan pikiran ku, dan 
temen-temen tau kan kadang sebagai perempuan 
mood mudah banget berubah-ubah, namun aku sadar 
kalo ngelakuin hal tergantung mood kapan kelarnya 
kewajiban itu.
Dimana pun kita belajar dan apa pun posisi kita, tetap 
stay humble dan berguna bagi semua serta ga malu 
untuk bertanya ini itu, eits tapi jangan ngeselin juga ya. 
Step by step“Kita bisa karena terbiasa, 

Yuk mulai aja dulu”



Sebagai seorang leader harus memiliki berbagia 
kemampuan di antaranya:
❑ kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif 

dengan anak buah.
❑ kemampuan untuk memotivasi anak buah.
❑ kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada 

anak buah,
❑ kemampuan untuk mengembangkan anak buah 

dan kinerja tim.

Menjadi Pemimpin di 
Organisasi



"Sebelum kamu menjadi seorang 
pemimpin, sukses adalah tentang 
menumbuhkan dirimu sendiri.  
Ketika kamu menjadi seorang 
pemimpin, kesuksesan adalah 
tentang menumbuhkan orang 
lain." - Jack Welch
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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:


