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Seorang pemimpin harus mampu menciptakan dan menjaga sebuah amanah 

atau kepercayaan selama perubahan itu terjadi, seorang pemimpin harus bisa 

mengatasi ketegangan, tekanan dan persaingan dengan competitor serta secara 

terus menerus menyeimbangkan kompetensi. Hidup dalam keseimbangan 

membuat seorang pemimpin lebih efektif, dan lebih tangguh. Dengan 

memperhatikan keseimbangan mental, fisik, dan spiritual , dapat menyimpan 

kekuatan seperti dalam baterai yang sewaktu waktu dapat dipergunakan .



KESEIMBANGAN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN 

OLEH SEORANG PEMIMPIN :

• Keseimbangan Mental : kondisi batin berada dalam 
keadaan tentram dan tenang.

• Keseimbangan  Fisik: merawat tubuh dengan menjaga 
pola makan, tidur dan olahraga yang benar.



• Keseimbangan Spiritual : senantiasa beribadah dan 

menjalankan perintah Tuhan serta intropeksi diri untuk 

menjadi lebih baik. 

• Keseimbangan Pola Pikir & Tindakan :  seorang 

pemimpin harus bisa dan memilah milah hal hal manakah yang 

urgensi dan mana yang tidak, sehingga tidak salah dalam 

mengambil keputusan



Seperti Apa Ciri Pemimpin yang 

Memiliki Kinerja Tinggi ???
Sifat-sifat kepemimpinan adalah sifat dan ciri tingkah laku seorang 

pemimpin yang mengandung kemampuan untuk mempengaruhi dan 

mengarahkan segala kemampuannya untuk mencapai suatu 

tujuan. Kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam meraih sukses 

bagi sebuah organisasi. Karena kepemimpinan yang sukses akan 

mampu mengelola organisasinya.



Sifat – sifat yang dimiliki pemimpin 
berkinerja tinggi :

▪ Mengatur manajemen dengan baik terutama dalam hal membagi 

waktu  

▪ Mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggota lainnya 

maupun di depan umum

▪ Dapat bertanggung jawab dalam segala hal

▪ Memiliki tujuan (visi & misi) yang jelas untuk membawa 

kemajuan terhadap yang dipimpin



“ Kepemimpinan terdiri dari tidak lain kecuali 
mengambil tanggung jawab untuk segala 

sesuatu yang tidak berjalan baik dan 
memberikan pujian kepada bawahanmu 

untuk segala sesuatu yang berjalan dengan 
baik. ” 

– Dwight D. Eisenhower –



● High Performing Leaders Live a Balanced Life  
(Mickey Adidson)

● https://generalleadership.com/high-performing-lead
ers-live-a-balanced-life/

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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