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Apa sih SELF LEADERSHIP itu? 
Apakah LEADERSHIP penting bagi kita?
Apa saja sih tipsnya agar kita bisa 
memimpin diri kita sendir?

Kita sering menjumpai dan menemukan buku atau 
arikel yang membahas tentang LEADERSHIP, namun 
topik mengenai SELF LEADERSHIP masih jarang 
ditemukan.



Nah, SELF LEADERSHIP atau skill 
kepemimpinan diri adalah sebuah praktik di 
mana seseorang secara sengaja mempengaruhi 
pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka 
untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan.

Charles Manz mendefinisikan SELF 
LEADERSHIP sebagai sebuah 
perspektif pengaruh diri 
komperehensif yang menyangkut 
teknis memimpin diri sendiri.



SELF LEADERSHIP atau skill 
kepemimpinan diri merupakan tahap 
penting atau tingkat kepemimpinan 
pertama yang perlu dikuasai semua orang.
 
Dengan SELF LEADERSHIP, kita lebih 
mudah untuk memfokuskan diri pada 
tujuan atau pekerjaan.

Sebelum menjadi pemimpin untuk orang 
lain, sangat penting untuk bisa memimpin 
diri sendiri terlebih dahulu.



Cara meningkatkan skill 
SELF LEADERSHIP :

1. Bentuk tujuan hidup dan karir  yang jelas
2. Memiliki ambisi untuk meraih sukses dan 
mengambil resiko yang wajar
3. Menyediakan waktu untuk refleksi diri dan 
berintrospeksi
4. Toleransi itu penting, tapi tidak untuk semua 
hal
5. Memiliki nilai dan prinsip yang akan dipegang 
teguh



Menurut pengalaman pribadi saya, SELF 
LEADERSHIP adalah memanajeman diri 
sendiri yaitu dengan :

1. Selalu menjadwalkan kegiatan sehari - hari
2. Melakukan evaluasi diri dan mencari solusinya
3. Melakukan pekerjaan secepat mungkin tanpa  
menunda nunda
4. Memiliki tujuan yang selalu dipegang teguh
5. Memanfaatkan waktu untuk membangun relasi
6. Selalu berpikiran positif

Nah, dari 6 hal diatas, ini sangat berguna bagi 
para pemimpin untuk memotivasi anggota, 
memperkuat kepercayaan anggota kepada 
pemimpin, serta dapat memudahkan usaha 
dalam mencapai tujuan organisasi.



“Kepemimpinan diri adalah tentang 
kesadaran, toleransi, dan tidak 

membiarkan kecenderungan alami Anda 
sendiri membatasi potensi Anda.”

-Scott Belsky



●  SELF LEADERSHIP – Andre Oliven dan Pengalaman 
Pribadi Penulis

● https://glints.com/id/lowongan/self-leadership/#:~:text=M
enyadur%20Self%20Leadership%2C%20self%20leadership
,mencapai%20tujuan%20akhir%20yang%20diharapkan

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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