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Menjadi Pemimpin untuk 
Diri Sendiri
Membangun jiwa pemimpin dari diri sendiri 
tentu membutuhkan proses yang sangat 
panjang. Kita harus merubah sikap kita yang 
harus mandiri dan berpikir kritis agar kita 
bisa memimpin diri sendiri dan juga orang 
lain.

Oleh karena itu, sikap dan karakter sangat 
berpengaruh untuk mempersiapkan diri kita 
di era digital saat ini.



Apa saja sih sikap dasar 
untuk membangun jiwa 
kepemimpinan?
• Memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
• Memiliki sifat positif dan mengambil 

resikonya.
• Percaya diri dan bersikap tegas.
• Mempunyai rencana yang matang dan 

pikiran yang inovatif



Bagaimana bisa 
menerapkannya di 
kehidupan sehari-hari?
Menurut saya pribadi, bisa dimulai dari kita 
mengelola waktu kita sehari-hari. Biasanya kita 
bangun pagi dengan sendiri, melakukan ibadah 
dan sarapan lalu kita mengerjakan 
aktivitas-aktivitas rumah,  sekolah maupun kuliah.

Di masa pandemi seperti ini sekolah maupun 
kuliah dilakukan secara online. Saat di sela-sela 
jam pelajaran kosong atau sedang istirahat, bisa 
sambil membantu orang tua meski hanya 
sebentar.



Jika tidak ingin hari-harimu berantakan, 
kamu bisa menyusun jadwal dari awal 
bangun tidur hingga tidur di malam hari. 
Menjadi pemimpin, tentu kita harus 
menghargai waktu bahkan sedetik 
pun.

Saat ada tugas yang diberikan oleh 
Dosen ataupun Guru. Kamu harus 
langsung mengerjakannya dan jangan 
menundanya agar tugas kamu tidak 
menumpuk di kemudian hari.



Saat kamu sedang kerja kelompok, 
kamu harus membagi tugas dengan 
yang lain dan harus tegas jika ada yang 
malas mengerjakannya.

Jika saat sedang rapat suatu organisasi 
di sekolah ataupun kuliah, kamu harus 
mengutarakan pendapat dan rencana 
secara jelas yang sudah kamu buat 
agar membuatmu bisa lebih percaya diri 
dengan dirimu.



"Tantangan kepemimpinan adalah 
menjadi kuat tapi tidak kasar, 

bersikap baik tapi tidak lemah, 
menjadi berani tapi bukan 

pengganggu. Jadilah bijaksana tapi 
jangan malas, jadilah rendah hati tapi 

jangan takut, bangga tapi jangan 
sombong, memiliki humor tapi tanpa 

kebodohan."

Jim Rohn



Mulailah menjadi 
pemimpin untuk diri 
sendiri agar menjadi 

motivasimu selanjutnya.
Inilah ceritaku, bagaimana 

dengan kamu?
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