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Seorang pemimpin memiliki wewenang untuk
mewujudkan sesuatu agar mencapai tujuan.
Dalam hal ini ada 3 tingkatan kinerja seorang
pemimpin ;

Tinggi

Menengah Rendah



Seorang pemimpin dengan kinerja tinggi
mempunyai jiwa “The Restless Leader”. Sikap ini
membuat mereka terdorong untuk melakukan

hal-hal yang lebih baik untuk maju dan
berkembang.



Apa itu
“Restless Leader” ?

The Restless Leader atau
“Pemimpin Yang Gelisah”
adalah sikap yang harus
dimiliki oleh seorang
pemimpin.

Seorang pemimpin yang
memiliki jiwa ini akan terus-

menurus mencari inovasi dan
menciptakan peluang untuk

memastikan mereka memiliki
keunggulan kompetitif strategis.



Ciri-ciri seorang “The Restless Leader”

Informed Curious
Take Risk 
Informed

Proactive Steady

“The Restless Leader” harus memiliki wawasan yang
luas, terbuka, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
berani mengambil resiko, tidak menunggu untuk

mengambil tindakan sesuai fakta serta data, memiliki
visi, strategi, dan tujuan yang jelas.



Apakah kamu seorang “The Restless Leader”
atau bercita-cita menjadi seorang 

“The Restless Leader” ?

Berpikir dan bertindak dengan cara “The Restless Leader”
akan memfokuskan tindakan dan membantu mendorong

kinerja diri kamu untuk berkembang.



“Leader are fascinated by future. YOU ARE A LEADER
IF AND ONLY IF, YOU ARE RESTLESS FOR CHANGE,
IMPATIENT FOR PROGRESS, AND DEEPLY
DISSATISFIED WITH STATUS QUO. Because in your
head, you can see the better future. The friction
between ‘WHAT IS’ and ‘WHAT CLOUD BE’  burns you,
stirs you up, people you. THIS IS LEADERSHIP.”

Marcus Buckingham
Founder of The Strengths revolution



Sumber :
Are You a Restless Leader? Whether you are a Restless
Leader or aspire to being one, thinking and acting in.
(Thuy Sindell, Ph.D. And Milo Sindell, M.S.)
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-end-
work-you-know-it/201305/are-you-restless-leader

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.


