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Yuk di Swipe!
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Bagaimana ya

untuk jadi seorang

pemimpin atau

manajer?

Mau tau

jawabannya?

Yuk diswipe

dulu.

PROLOG

Pernah denger

kata pemimpin dan

manajer?

Hai 
teman-teman!



Sebuah organisasi
dapat menjadikan

kita sebagai seorang
manajer loh!

Iya. Sebagai manajer 

Tapi, kalau tidak

Yuk lanjut!!

MANAJER
otoritas yang diberikan kepada seorang individu oleh sebuah organisasi 

benar-benar
menjalankan tugas.

Apa yang kita terima*

anggaran, dan yang

kita diberi tanggung jawab
untuk mengelola karyawan, 

berhubungan untuk kemajuan 
perusahaan/

organisasi

*seperti: mobil, laptop, barang yang dikeluarkan perusahaan untuk kamu

sebagai manajer dapat
ditarik kembali oleh

organisasi.



Yuk lanjut!!

PEMIMPIN
Otoritas yang diberikan kepada seorang individu oleh para pengikutnya

Menjadi pemimpin itu
kadang-kadang sulit
dilakukan dan sering

kali pemimpin itu
langka loh. Iya.

Tapi, kepercayaan dan

Jadi orang-orang
disekitar bisa mengikuti

kita dan akhirnya
memilih kita menjadi

pemimpin

Itu karena kita harus
meluangkan waktu

dan energi untuk 
membangun

niat baik kita juga harus dijaga
karena kalau tidak, orang-orang 

yang tadi sudah menganggap kita 
sebagai pemimpinnya akan
hilang kepercayaan kepada

kita.

kepercayaan dan 
niat baik.



Oke, sekarang

kita lihat

kesimpulannya

yuk!

Bagaimana teman-

teman? Apakah

sudah paham

mengenai pemimpin

dan manajer?

Yes!!

Terima

Kasih!

Oke!

Udah

paham.

Yey!!

Paham 

deh..Paham 

dong.



MANAJERMANAJERPEMIMPINPEMIMPIN

Digeser lagi yuk, ada yang keren loh!

Otoritas yang diberikan kepada 
seorang individu oleh para pengikutnya

Otoritas yang diberikan kepada 
seorang individu oleh sebuah organisasi

mengarahkan karyawan untuk
mengambil tindakan, namun hanya

mereka yang dapat memutuskan untuk
mengikuti atau tidak

mengarahkan karyawan untuk
mengambil tindakan dan akan
mengikuti karena sesuai keinginannya

Memiliki pengikut yang memberikan
kepercayaan dan wewenang untuk
menjadi pemimpin, serta dapat
mempengaruhi tindakan mereka

Seseorang mengikuti hanya karna
wewenang yang organisasi berikan

kepadanya



Buat tau sumbernya, digeser dulu yaa..

Kepemimpinan adalah sebuah
seni yang membuat orang lain
melakukan sesuatu yang Anda
ingin lakukan karena dia ingin
melakukannya.

Dwight D. Einsenhower



TerimaTerima    KasihKasih  

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.

IF LEADERSHIP WERE EASY,
EVERYONE WOULD FOLLOW YOU 

https://generalleadership.com/if-leadership-were-easy/

SUMBERSUMBERSUMBER

(By: Croft Edwards)



Untuk teman-teman yang mau tau lebih

banyak mengenai LEADERSHIP, yuk dibaca

konten lainnya dari "1000 Content

Microblog" oleh pemimpin.id

@leadthefest@pemimpin.indonesia

Difollow ya biar ga ketinggalan konten menarik

lainnya!

TerimaTerima
KasihKasih


