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MINDSET KUAT 
PEMIMPIN



Apa itu kepemimpinan ? 

1. Leadership is the exercise of authority and the making of decisions
( Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan 
membuat keputusan  ( Dubin, 1951).

2. Leadership is the initiation of act that result in a consistent 
pattern of group interaction directed toward the solution of mutual 
problems ( Kepemimpinan adalah langkah pertama yang dihasilkan 
berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan 
menyelesaikan problem problem yang saling berkaitan ( Hamphill, 
1954 )

3. Leadership is the process of influencing group activities toward 
goal setting and goal achievement. ( Kepemimpinan adalah suatu 
proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan 
dan pencapaian tujuan ( Stogdill, 1948 ).



Bagaimana ciri pemimpin yang baik ? 

✔ Pemecah masalah

✔ Berani mengambil resiko

✔ Mau mendengarkan

✔ Komunikatif

✔ Mengapresiasi tim

✔ Peduli pada tim

✔ Merangkul seluruh anggota

✔ Berpikir strategis



Yuk belajar dari Robert Iger ( Mantan CEO Disney ) 
dalam bukunya yang berjudul “Ride of a Lifetime” 

Inti dari leadership adalah 
OPTIMISME. Karena kita butuh rasa 
percaya diri, terutama kemampuan 

untuk fokus di tengah ketidakpastian.



Lalu  apa saja mindset kuat ala seorang pemimpin yang 
wajib kita ketahui ? 

1. “MULAI” dengan gambaran besar 

Detail adalah hal belakang yang kita ambil ketika 
visi dan tujuan kita sudah tergambar jelas, dalam 
hal ini terkadang banyak yang tenggelam pada 
detail sebuah hal, tetapi gagal dalam melihat 
gambaran besar. Tidak sedikit orang membuat 
excuse untuk melakukan suatu hal, yang terkadang 
dirasa terlalu rumit dan sulit. Padahal ketika kita 
memulai dengan nilai yang jelas, pekerjaan akan 
lebih terkendali dari yang kita pikirkan dari awal.



2. Hindari jebakan ritual dan rutinitas 

Jangan terlalu lama stagnan dalam keadaan, hal 
ini bisa membuat kita tergantikan dengan 
mereka yang mempunyai pemikiran baru dan 
cemerlang. Kita bisa loh terus melatih untuk 
berpikir baru dengan belajar hal hal baru. 
Kenapa harus menunggu hadirnya perubahan 
untuk membuat sebuah perubahan ? 
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