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Hal yang Tampak Sepele
Kalian pernah tidak disuruh orang tua untuk 
mengasuh adik atau keponakan atau 
mungkin sepupu kalian yang masih kecil?

Mengasuh anak kecil memang 
terlihat sepele, tetapi 
sebenarnya mengasuh anak 
kecil juga termasuk kegiatan 
memimpin loh, teman-teman.  



Mengapa mengasuh anak 
kecil termasuk kegiatan 

memimpin?



Berdasarkan pengalamanku, ada 
beberapa hal yang perlu kita 
perhatikan dalam
 mengasuh anak kecil yang 
ternyata juga merupakan 
3 hal penting yang harus dimiliki 
oleh seorang pemimpin, apa aja 
tuh? Yuk cek slide berikutnya! 



1. Kemampuan Berkomunikasi

Saat mengasuh anak kecil kita harus 
menyesuaikan gaya komunikasi 
kita menjadi lebih sederhana agar mudah 
dimengerti oleh anak-anak.

Seorang pemimpin juga harus mampu 
menyesuaikan gaya 
komunikasinya agar mudah 
dimengerti oleh tiap-tiap anggota 
tim.



2. Peka Terhadap Kebutuhan Sekitar

Saat mengasuh anak kecil, kita harus mengetahui 
apa saja kebutuhan mereka, jangan sampai 
mereka menangis karena merasa 
diabaikan.

Seorang pemimpin juga harus memahami 
kebutuhan setiap anggotanya, contohnya  

memperhatikan setiap ide yang disampaikan oleh tiap-tiap 
anggota tim, jangan sampai produktivitas 

mereka berkurang karena merasa 
diabaikan.



3. Kemampuan Membina dan 
Mengarahkan

Saat mengasuh anak kecil kita tentu harus 
membina dan mengarahkan mereka 
agar bisa mandi sendiri, makan sendiri, dan 
lain-lain. Ini juga akan meningkatkan 
kemandirian mereka.

Seorang pemimpin juga harus mampu 
membina dan mengarahkan anggota 
timnya agar lebih semangat melaksanakan 
tugasnya masing masing. Ini tentu dapat 
meningkatkan produktivitas tim.



Ingat ya teman-teman, semua hal 
besar pasti dimulai dari hal-hal kecil. 
Contohya mengasuh adik, dengan 
mengasuh adik, kamu juga bisa 
melatih dasar-dasar kepemimpinan.

Dengan memulai dari hal kecil seperti 
ini, bukan hal mustahil jika kamu bisa 
menjadi ketua kelas atau bahkan 
menjadi pemimpin negeri ini suatu 
hari nanti.
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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.
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