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Apakah penting aspek-aspek 
kepemimpinan?

Pepatah sangat penting tentang 
kepemimpinan dan saya ingin fokus pada tiga 
aspek kepemimpinan pertama pentingnya 
adalah contoh kedua adalah pentingnya 
arahan dan saya tahu bahwa dua fitur 
kepemimpinan ini banyak kita bicarakan ada 
satu fitur yang saya temukan melalui 
kepemimpinan saya perjalanan dan tidak 
apa-apa untuk menjadi unik sebagai seorang 
pemimpin dan tidak apa-apa untuk menjadi 
sempurna



Queen Ramotsehoa berbagi bahan untuk 
kepemimpinan dan semangatnya

1. Bahan- Model peran, kejelasan agenda kepemimpinan, model 
kepemimpinan, refleksi diri.
2. Gairah saya adalah kendaraan saya- Pelatihan Kepemimpinan. 
Queen adalah pendiri Akademi Kepemimpinan dan Pelatihan 
Tsheto, yang sebelumnya dikenal sebagai Layanan Pendidikan 
Tsheto. Dia telah menjadi pelatih dan mentor sejak 1983, dalam 
peran mengajar pertamanya. Dia memenuhi syarat sebagai 
pelatih dan mentor di tempat kerja pada tahun 2004 dan sebagai 
Pelatih Kesadaran® pada bulan Oktober 2006. Oleh karena itu, 
hasratnya untuk pengembangan orang telah berkembang dari 
mengajar menjadi membimbing dan melatih. Dia percaya bahwa 
setiap pemimpin adalah pelatih.



• Metodologi pembinaannya memiliki pengaruh yang 
sangat kuat dari Model Pelatihan Kesadaran, dan Model 
Gibs V-GROWTH. Mereka memberikan struktur dan 
komitmen yang sangat kuat untuk melatih hubungan klien 
dengan masalah, dan di sinilah letak pergeseran yang 
kuat, dan inilah cara kliennya tumbuh dan mencapai hasil 
yang melebihi harapan.

• Dia telah mengembangkan dan menerbitkan alat 
Kepemimpinan Diri: Buku Harian, Jurnal, Kartu, dan 
Aplikasi yang mendukung klien untuk tetap fokus dan 
berkreasi di luar sesi pelatihan.



Saya memiliki kekuatan untuk 
menginspirasi secara positif dan saya 

tidak harus sempurna selama saya 
melihat ke luar untuk memastikan 

bahwa kelemahan saya tidak 
menghalangi saya - Queen Ramotsehoa



● Leadership is accountability, not 
perfection ( Queen Ramotsehoa )

● https://youtu.be/WD2H47ISw98 

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.
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