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Visionary Leaders
Seseorang yang memiliki gagasan yang jelas tentang 
bagaimana seharusnya melihat masa depan. Mereka 
menetapkan langkah-langkah konkret untuk 
mewujudkan visi, dan kemudian mereka memimpin 
tim yang terdiri dari orang-orang ke arah apa yang 
menjadi visi mereka.

Seperti apa mereka?



1. Gigih
mereka senang mencoba hal-hal baru, 
menemukan peluang baru namun mereka tahu 
bagaimana tetap berada di jalurnya.

2. Mencolok
mereka adalah individu yang tangguh dan ahli 
dalam menahan tekanan baik secara internal 
maupun eksternal. Mereka tidak takut gagal, 
justru hal yang paling menakutkan adalah tidak 
pernah mencoba.



4. Berani mengambil resiko
Para pemimpin visioner tahu bahwa setiap langkah yang 
mereka ambil pasti terdapat resiko namun mereka siap 
mengambilnya.

3. Strategis
Mereka adalah perencana strategis. Para visioner 
tahu betul bagaimana masa depan yang mereka 
inginkan. Namun mereka tidak berorientasi pada 
detail melainkan rencana strategis mereka akan 
menjadi titik awal untuk gambaran besar.



6. Terorganisir 
Mereka sangat terorganisir dan memperhatikan tim 
di sekitarnya. Mereka juga sering terlibat dalam 
analisis sistem untuk menentukan siapa yang harus 
melakukan apa, kapan dan seberapa sering.

5. Komunikatif
Mereka terampil mengomunikasikan ide-ide dan membuat 
orang lain mempercayainya.

7.    Terfokus 
Pemimpin visioner dapat mempertahankan 
fokus. Setelah tujuan diidentifikasi, pemimpin mulai 
mengambil langkah-langkah untuk mencapainya.



8. Optimis
Pada dasarnya mereka adalah orang yang positif 
sehingga orang-orang disekitar mereka 
memperoleh kekuatan dari optimisme yang teguh.

9. Magnetik 
Visioner menarik orang kepada mereka dengan 
kepribadian yang ramah dan terbuka yang 
memunculkan kualitas terbaik dari orang-orang di 
sekitar mereka.



10. Kolaboratif
Mereka menggunakan kekuatan anggota tim mereka 
untuk menyeimbangkan kelemahan mereka sendiri, 
dan mereka merangkul kreativitas dan ide-ide baru.

11. Inovatif
Visioner memiliki imajinasi yang hebat. Mereka tidak 
takut untuk bertanya "bagaimana jika," dan mereka 
menanamkan cinta untuk pertanyaan itu pada 
orang-orang di sekitar mereka.

12. Berfikir terbuka
Mereka dapat fleksibel tentang bagaimana mencapai 
visi itu. Mereka dapat mengasimilasi informasi dari 
banyak sumber untuk mengembangkan solusi kreatif.



13. Cerdas Secara Emosional
Mereka juga cerdas secara emosional. 
Mereka memahami kekuatan perasaan dan mampu 
menunjukkan empati kepada orang-orang di sekitar 
mereka.

14. Inspiratif
Anda dapat menemukan visioner yang dikutip dalam 
pidato motivasi dan buku-buku self-help. Mereka tahu 
bagaimana membuat kita bergairah tentang suatu 
tujuan atau visi.
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