
Pemimpin dan 
Pengalaman 

Disusun oleh: Putri Setya Tyasna
Disunting oleh: Juliarizky Shinta Dewi



Apa itu Pemimpin dan Kepemimpinan?
• Pemimpin ialah orang yang memiliki 

kemampuan dalam memimpin suatu 
kelompok atau organisasi.

• Kepemimpinan ialah sebuah proses yang 
mempengaruhi dan memberikan contoh 
baik kepada anggotanya untuk mencapai 
tujuan bersama.



Apakah semua 
orang bisa menjadi 

pemimpin?



BISA!
Jika ingin menjadi seorang pemimpin yang 
baik, maka harus memiliki karakter sebagai 
seorang pemimpin yang baik pula, seperti :

• Berkharisma

• Berintegritas

• Berdedikasi

• Sigap dan Cermat

• Pendengar yang baik

• Harus kerjasama, tulus, dan terbuka



Teman saya terlihat mampu 
dan memiliki karakter seperti 
itu. Apakah bisa menjadikan 

dia sebagai pemimpin?

Cerita ini berdasarkan Pengalaman Pribadi 



Ini adalah ceritaku
Saya pernah mendelegasikan teman saya untuk 
mengikuti sebuah kepanitiaan. Saya memberikan 
arahan bahwa ia layak di posisi bendahara, 
padahal ia lebih sering dibagian publikasi dan 
dokumentasi.

Saya melihat potensi serta karakter teman saya 
layak di bagian bendahara karena ia pintar dalam 
menghitung. Teman saya pun menerima ajakan 
saya dengan alasan “Lumayan deh, buat 
nambah-nambahin pengalaman”, lalu 
menjalankannya dengan sangat hati-hati.



Tak disangka, ternyata pandangan saya terhadap dia 
kurang tepat. Teman saya selalu salah dalam 
membuat data keuangan. Hasil akhirnya tidak pernah 
seimbang dengan uang yang ia pegang. 
Pelajaran ini saya jadikan pengalaman, bahwa setiap 
orang tidak bisa dilihat dari karakteristiknya saja. 
Melainkan kita harus tau apa saja pengalaman yang 
pernah ia tekuni sebelumnya.
Sulit rasanya kita terjun ke bagian baru yang belum 
pernah kita jalani. Butuh proses yang panjang untuk 
mendalami bagian tersebut. Tetapi dengan hal ini, 
teman saya jadi memiliki pengalaman yang sangat 
berharga di bagian bendahara.



Tidak semua orang terlahir 
memiliki bakat untuk menjadi 
seorang pemimpin. Menjadi 
pemimpin tidak hanya 
mengandalkan bakat, tetapi juga 
pengalaman.

Jika kepemimpinan hanya 
mengandalkan popularitas tanpa 
disertai bakat dan pengalaman, 
maka akan berdampak buruk  
pada hasil kinerjanya. 
(Ignasius Jonan, S.E., M.A. – 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral)



Ini ceritaku, mana 
ceritamu?

Bagaimana pengalamanmu menjadi seorang pemimpin?



● Jadi Pemimpin, harus punya 
Pengalaman ya? (Putri Setya Tyasna)

● https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2093-pem
impin-perlu-modal-bakat-dan-pengalam
an

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:


