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Aturan Dalam Pemimpin Itu Penting? 

Seorang pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab, 
orang yang meyakinkan orang lain untuk mengikuti. 
Seorang pemimpin yang hebat menginspirasi kepercayaan 
pada orang lain dan menggerakkan mereka untuk bertindak. 
Seorang pemimpin adalah kepala pria atau wanita, yang 
menjalankan pertunjukan.

Menjadi seorang pemimpin merupakan 
impian semua orang. Tetapi tidak 
banyak orang yang tau bagaimana 
aturan penting untuk menjadi 
pemimpin. Lantas seperti apa sih 
aturan-aturan penting dalam menjadi 
pemimpin?



Aturan Penting Untuk 
Pemimpin Baru

Pahami Apa Arti 
Kepemimpinan

Pahami Citra 
Diri

Fokus Pada 
Hal Positif

Jangan Menjadi 
Pemadam 
Kebakaran Jadilah Pelatih

Belajar dari 
Kesalahan



Orang yang datang ke posisi kepemimpinan adalah orang 
yang telah memiliki ide-ide tentang apa arti 
kepemimpinan. Tetapi pada saat ini para pemimpin 
muda, khususnya, hanya memiliki memiliki gagasan 
kepemimpinan yang samar-samar, tidak terbentuk 
dengan baik.

Tidak sebagai "orang yang bertanggung 
jawab" yang memberi orang lain apa 
yang harus dilakukan dan membuat suatu 
keputusan. Sebenarnya Pemimpin tidak 
melakukan kepemimpinan. Karena 
kepemimpinan dilakukan bersama

Pahami Apa Arti Kepemimpinan



Pahami Citra Diri

Tidak hanya untuk terlihat dan bertindak seperti 
seorang pemimpin tetapi juga menjadi panutan 
yang positif. Seorang pemimpin yang baik tidak 
akan pernah mengatakan satu hal tetapi melakukan 
hal lain. Dan, tak perlu dikatakan lagi bahwa 
pemimpin harus mencontohkan etika – selalu 
berusaha untuk melakukan hal yang benar untuk 
kelompok atau kolektif.



Ada banyak bukti bahwa pemimpin yang optimis 
dan memancarkan emosi positif lebih efektif.

Ekspresikan kepercayaan diri dan sikap 
"bisa-melakukan". Selain itu, 
1. Fokuslah pada kinerja positif, dan 
2. Beri penghargaan kepada orang lain 
atas pekerjaan baik mereka. 

Penguatan positif adalah strategi 
pemimpin yang penting untuk 
mendorong kinerja yang baik. 

Fokus Pada Hal Positif



   

Pemimpin yang baik adalah 
proaktif, bukan reaktif. 
Antisipasi masalah untuk 
mencegahnya terjadi daripada 
menunggu untuk “memadamkan 
api.”

Jangan Menjadi Pemadam 
Kebakaran



Kunci untuk kepemimpinan yang efektif adalah 
untuk melibatkan pengikut dan memungkinkan 
mereka untuk berbagi dalam kepemimpinan. 
Bekerja untuk mengembangkan hubungan 
pembinaan yang baik dengan setiap anggota 
tim. 

Pelajari kekuatan dan keterbatasan 
mereka, dan tantang      mereka untuk 
melampaui dan    melampauinya.

Jadilah Pelatih



Para pemimpin belajar lebih banyak dari 
kegagalan mereka daripada dari kesuksesan 
mereka. 

Renungkan mengapa ada yang salah dan 
cobalah belajar dari kesalahan. Para pemimpin 
terbaik terus-menerus berusaha untuk 
meningkatkan karena mereka tahu bahwa 
mereka selalu dapat belajar dan menjadi lebih 
baik dalam apa yang mereka lakukan.

IT’S OKAY !!

Belajar dari Kesalahan 
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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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