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Apa sih pemimpin itu?
Pemimpin adalah seseorang yang memiliki 
kemampuan untuk mengatur, mendorong, 
mengkoordinasi dan memengaruhi orang 
lain dalam rangka melakukan kerja sama 
ke arah pencapaian tujuan bersama yang 
telah ditentukan.

Dalam kehidupan sehari - hari, baik di 
lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, 
sampai dengan pemerintahan sering kita 
dengar sebutan pemimpin, lalu



Memimpin suatu kelompok belajar, 
menjadi ketua kelas, ketua organisasi, 
ketua panitia, atau ketua divisi dalam 
sebuah organisasi merupakan contoh kita 
menjadi seorang pemimpin.

Enak gak sih jadi pemimpin?



Enak! Karena, kita bisa mengenal orang 
lebih luas, dan dikenal oleh banyak orang. 
Selain itu, kita juga bisa menjadi lebih 
percaya diri, melatih kemampuan / skill 
kita, serta memiliki pengalaman yang 
banyak sebagai bekal kita kedepannya.

Tapi jangan salah dulu..



Menjadi pemimpin juga gak selamanya 
enak. Kita harus mengemban tugas dan 
tanggung jawab besar di pundak kita. Ada 
banyak hal juga yang harus kita lihat dan 
perhatikan sebagai seorang pemimpin.

Seperti, sudah baikkah kita menjadi 
pemimpin? Sudah benarkah yang kita 
lakukan sebagai pemimpin?



Namun, tidaklah ada kesempurnaan 
dalam kinerja diri kita. 

Apa yang kita butuhkan?

Kita juga membutuhkan tim yg kuat dan 
solid untuk membuatnya lebih baik. Tim 
yang siap bekerja sama agar semua tujuan 
tercapai sesuai rencana.



Nah, berikut 4 hal yang harus kita lakukan 
sebagai pemimpin:

Selalu mengembangkan diri dan mencari
apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. 

Menjadi pemimpin dibutuhkan ketegasan. 
Namun kita juga harus memberikan 
kesempatan kepada orang lain untuk 
berpendapat.



Meminta tim menjadi komentator setia 
dan menganggap tim seperti keluarga. 
Terbukalah antara pemimpin dan tim nya. 

Yang terakhir, meminimalisasikan buruk 
sangka dan rasa sombong.



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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