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Menjadi pemimpin yang baik 
adalah hal yang sangat 
diinginkan oleh semua orang.

Bagaimana caranya ?

swipe slide berikutnya 



1. Pemimpin yang Open Minded 

Yup..  Menjadi orang yang terbuka terhadap 
semua orang, mau menerima pendapat, saran 
dan kritik adalah salah satu indikator menjadi 
pemimpin yang baik.



“Begitu saya 
menyadari bahwa 

seseorang memiliki 
sudut pandang yang 

berbeda, saya 
mengakui 

kekurangan saya 
sendiri…. Itu juga 

mengundang orang 
lain untuk 

berkomitmen pada 
keterbukaan.”

-Adam Grant-



2. Pemimpin yang Mau Menerima 
Kesalahan dan Kenyataan 

Pemimpin yang mau menerima kesalahan yang 
dilakukannya dan mau menerima kenyataan apa 
yang dilakukannya benar atau salah adalah 
sikap seorang pemimpin yang mau bertanggung 
jawab dan lapang dada.



“Setiap keadaan 
berbeda dan itu 

membutuhkan tingkat 
kecerdasan emosional, 

kecerdasan, dan 
kecerdasan 

interpersonal Anda 
sendiri untuk bisa 
mendapatkan yang 

terbaik dari 
orang-orang yang 

bekerja dengan Anda.”

-Erika James- 



3. Pemimpin yang Mau Belajar dan 
Meningkatkan Skill-nya 

Belajar adalah hal yang tidak akan pernah habis 
jika orang tersebut masih hidup, menjadi 
pemimpin yang baik pasti ia akan meningkatkan 
skill dan mau belajar tentang hal-hal baru diluar 
zona nyamannya.



4. Menginvestasikan Waktu dengan Baik 

Menjadi pemimpin yang berkompeten pasti ia 
akan menginvestasikan waktu dengan baik. 
Waktu yang terus berjalan tidak menghambat 
seorang pemimpin untuk berkreasi dan bekerja 
sama dengan orang lain dengan efektif.



5. Kepemimpinan Bukanlah     
“Keterampilan Lunak” 

Faktanya kepemimpinan adalah hal yang sulit 
dilakukan, perlu adanya penguasaan diri yang 
baik dalam berelasi dengan orang lain.
Seringkali ego diri sendiri tidak mau kalah 
dengan orang lain, jadi menjadi pemimpin yang 
baik hal yang sulit, namun hal ini pasti bisa 
dilakukan jika mau berusaha dan berubah. 



● Judul : Want to Become a Better Leader? Question 
Your Assumptions [Wharton  University of 
Pennsylvania]

● https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/want-b
ecome-better-leader-question-assumptions/

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 :


