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   People want to 
lead others. But 
why not start by 
leading yourself ?

(Orang ingin memimpin orang 
lain, tapi mengapa tidak 

dimulai dari memimpin diri 
sendiri?)



Self Leadership
Bukankah, memimpin itu butuh tanggung jawab? 
Apakah memimpin itu menjadi sebuah beban ? 
Setiap orang adalah pemimpin. Ya, paling tidak dia 
memimpin dirinya sendiri dalam mengambil 
setiap keputusan, baik itu skala kecil maupun 
skala besar. 

Saat kita bangun tidur, kita sudah dihadapkan 2 
pilihan, bangun dan melanjutkan aktivitas atau 
tidur kembali melanjutkan mimpi yang tertinggal

‘ If you want to lead, invest at least 40% of your 
time in leading yourself ‘ 
(‘ Apabila kau ingin memimpin, investasikan setidaknya 40% 
waktumu untuk memimpin dirimu sendiri’)



Jadi, Apa yang harus dilakukan ?

☹



1. Self Awareness
When you become a leader, it's actually some of 
the crucial things to be self aware of yourself. 
(Saat menjadi pemimpin, salah satu hal terpenting adalah 
menyadari dirimu sendiri)

Mulailah untuk mengecek dan memahami 
karakter dirimu sendiri. Bertanyalah kepada 
dirimu sendiri sudah sejauh mana karakter yang 
sudah terbentuk dapat menjadi kekuatan untuk 
membekali diri menjadi seorang pemimpin di 
kemudian hari. 
Setiap feedback yang disampaikan oleh orang lain 
akan sangat berguna untuk memperbaiki diri 
kedepannya dan itu juga akan semakin 
menyadarkan kita untuk lebih mengenali setiap 
kekurangan maupun kelebihan yang ada pada diri 
sendiri. 



2. Self Reflection
Apakah kamu saat ini sudah merasa jenuh, lelah, 
letih, lesu, bosan, ataupun kehilangan gairah ?

Hey, ingat. Kita bukan “ROBOT”

Ambil waktu sejenak untuk bersantai, lakukan hal 
yang kamu senangi ataupun yang kamu cintai 

Bisa dengan menikmati lagu favoritmu, makanan, 
minuman, ataupun tempat rekreasi.

Setelah itu, luangkan waktu untuk mengevaluasi 
kembali aktivitasmu, agar lebih  semangat lagi 
dalam menjalaninya. 



3. Self Regulation
Self regulation ini berkaitan erat dengan pengendalian 
diri. Bagaimana mengatur perilaku,tindakan,perasaan 
maupun pikiran untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
Sangat penting untuk membuat skala prioritas agar 
psikis tetap baik dalam menjalani aktivitas.
Pengendalian diri yang baik akan membawa hasil yang 
baik juga dalam menjalani setiap proses yang akan 
dilalui. 
Self regulation refers to how well we manage stress , 
how much energy expended, and how well we 
recover. 
(Self regulation berarti bagaimana kita memanajemen stres, 
berapa banyak energi dihabiskan, serta seberapa baik kita 
sembuh)



SEMOGA 
BERMANFAAT 

☺ 



Great Leadership Starts with Self 
Leadership

https://www.youtube.com/watch?v=vlpK
yLklDDY

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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