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Menurut kamu pemimpin 
itu seperti apa sih??

Pemimpin itu memiliki arti yang luas, namun 
menurut pendapat saya pemimpin adalah 
orang yang dapat bertanggung jawab serta 
menjadi inspirasi bagi orang lain.

Jadi pemimpin itu harus memberi arah, 
meluruskan yang salah, dan mengakui jika 
berbuat salah.

Karena pemimpin yang baik bukan dilihat 
dari pencapaian saat dia memimpin, namun 
pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 
dapat menghasilkan pemimpin, bukan 
pengikut.



Karakter apa yang harus dimiliki 
oleh seorang pemimpin??

Jujur

Bertanggung Jawab

Memiliki Visi



Setelah kamu mengetahui apa itu 
pemimpin serta karakter yang harus 
dimiliki oleh seorang pemimpin, 
sekarang pertanyaannya :

‘Kenapa kamu harus menjadi seorang 
pemimpin?’



Menjadi pemimpin memang tidak semudah yang 
dibayangkan, banyak sekali rintangan untuk 
mencapai goals yang telah direncanakan sejak 
awal. 

Menjadi pemimpin harus siap di kritik dan 
lapang dada untuk menerima masukan dari 
orang lain dan jangan sampai kritikan yang didapat 
menjadi hambatan yang membuat hilangannya 
semangat, seharusnya dengan kritikan tersebut 
menjadi lebih semangat, karena pemimpin yang 
baik itu senang di kritik untuk memperbaiki kinerja 
kedepannya, menjadi lebih baik lagi agar goals yang 
direncanakan sejak awal bisa tercapai.

Menjadi pemimpin juga harus menyatukan 
sifat dan pemikiran orang yang berbeda-beda, 
bagaimana caranya dari sifat dan pemikiran 
tersebut dapat diselesaikan dengan saling 
mengerti dan saling melengkapi untuk 
mencapai goals.



Banyak sekali yang didapat ketika menjadi 
seorang pemimpin, diantaranya :

Menjadi berani mengambil keputusan

Mengenal berbagai kepribadian orang 

Ahli dalam menentukan strategi 

Paham arti kegagalan dan keberhasilan

Mudah memanajemen waktu

Pengalaman yang tidak terlupakan



Pengalaman menjadi pemimpin itu 
merupakan pengalaman yang sangat 
berharga, karena skill yang didapat itulah 
menjadi bekal untuk seseorang menjadi lebih 
baik.

Dengan menjadi pemimpin, seseorang bisa 
mengambil keputusan dengan mudah, 
sekalipun keputusan tersebut adalah tentang 
kehidupan pribadi. Pemimpin juga menjadi 
kenal dengan kepribadian setiap orang, 
yang nantinya tidak sulit untuk menghadapi 
berbagai jenis orang dalam kehidupan 
sehari-hari. Dan akan paham apa artinya 
kegagalan dan keberhasilan dalam 
kehidupan pribadi.



Setelah membaca sampai halaman ini, 
apakah kamu tertarik untuk menjadi 
seorang pemimpin??

“Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, 
kesuksesan adalah tentang mengembangkan 
diri. Setelah Anda menjadi seorang pemimpin, 
kesuksesan adalah tentang menumbuhkan 
orang lain.“
- Jack Welch (CEO, General Electric)



● Manfaat Menjadi Pemimpin (Admincro)
● http://konsultanpelatihankaryawan.com/manfaat-men

jadi-pemimpin/

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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