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Apakah untuk 
menjadi pemimpin 
hanya bermodal 
“sikap baik” saja ?

Pernahkah terlintas pertanyaan di benak kalian,



Untuk menjadi 
pemimpin hebat, kita 
perlu menumbuhkan 
beberapa karakter 
dalam diri kita



1. Pemimpin yang Baik Terbuka 
untuk Mendengarkan Masukan 
Orang Lain dan Kritis
Di dunia ini, tidak pernah ada manusia yang 
sempurna, begitupun seorang pemimpin.
 
Sama halnya dengan sebuah “ide”, tidak ada 
ide yang tampak begitu sempurna tanpa 
risiko. 
Setiap ide atau gagasan yang muncul, pasti 
memerlukan saran dan kritik dari orang lain.
Untuk itu, seorang pemimpin harus selalu 
terbuka dengan setiap masukan yang 
diberikan orang lain. Dengan adanya 
pembenahan bersama, ide yang dihasilkan 
akan lebih berkualitas.



2. Pemimpin yang Baik Tidak Pernah 
Menutupi Kesalahannya

Menjadi pemimpin tidak semudah membalikkan 
telapak tangan, ada tanggung jawab besar 
yang harus dipikul. 

Diperlukan mental yang kuat karena harus 
berani menanggung malu dan dosa pada setiap 
kesalahan yang telah dilakukan.
Orang lain akan mengurangi rasa hormat 
kepada kita jika suatu waktu ada terjadi 
masalah yang justru kita malah menutupi sendiri 
dan melemparkan pada orang lain.



3. Pemimpin yang Baik Memiliki 
Wawasan yang Luas dan Tidak 
Pernah Berhenti Belajar
Seorang pemimpin pastilah rajin membaca buku 
atau apapun yang dapat memperluas wawasan 
serta pengetahuannya.
Buku menjadi teman terbaik untuk mengasah 
intelektualitas. Selain itu, memiliki otak yang 
cemerlang dan hati yang besar juga akan 
mempermudah kita dalam membuat keputusan yang 
bijak.

Semakin terbuka pikiran kita dengan pengetahuan 
lain, semakin mudah kita menemukan solusi untuk 
memecahkan suatu masalah.



“Seorang pemimpin 
mampu menyentuh
hati orang lain sebelum 
meminta mereka 
melakukan sesuatu”
- John Maxwell



● Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang 
Baik ? 
(Rendy Andriyanto)
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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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