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Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? 

Semua orang memiliki ide hebat dan kemampuan untuk meningkatkan 
dunia di sekitarnya. Tapi terkadang melangkah untuk menjadi 
pemimpin yang baik bisa menakutkan.

Nasihat tradisional mengatakan Anda memerlukan gelar untuk 
memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, tidak semua orang ingin 
mengambil peran kepemimpinan seperti menjadi manajer, 
koordinator, pemimpin tim, dll.

Di Science of People, kami percaya bahwa orang memiliki kekuatan 
untuk menginspirasi perubahan dengan menjadi pemimpin dalam 
kehidupan sehari-hari mereka.

Inilah cara menjadi pemimpin yang baik berdasarkan karya John C 
Maxwell:



Carilah area kecil dalam hidup Anda di mana Anda 
bisa menjadi pemimpin dengan memengaruhi orang 
lain.

Identifikasi area pertumbuhan untuk diri Anda 
sendiri dan mulailah proses belajar bagaimana 
meningkatkan diri.

Investasikan lebih banyak waktu dalam 
mengembangkan keterampilan kepemimpinan Anda 
sehingga Anda dapat meningkatkan pengaruh Anda.



Mulailah mendapatkan kepercayaan orang-orang Anda 
dengan menjadi lebih konsisten dan bertindak sesuai 
dengan nilai-nilai tim Anda daripada agenda Anda sendiri.

Renungkan peringkat kepemimpinan Anda dan mulailah 
mengambil tindakan untuk mendapatkan lebih banyak 
rasa hormat.

Tunjukkan pada orang-orang Anda bahwa Anda peduli 
dengan menawarkan untuk membantu mereka, dengan 
tulus tertarik pada mereka sebagai manusia dan 
mendengarkan perasaan dan gagasan mereka.



Saat Anda mengejar tujuan kepemimpinan Anda, carilah 
orang-orang yang kepribadian dan kekuatannya 
melengkapi Anda dan jadikan mereka bagian dari 
lingkaran dalam Anda.

Mulailah menjadi tipe orang yang ingin Anda ajak menjalin 
hubungan.

Jika Anda seorang pemimpin, berdayakan anggota tim 
Anda untuk bekerja lebih mandiri.



Jika saat ini Anda tidak memiliki visi yang jelas 
dan mudah dijelaskan untuk tim Anda, buatlah 
dan bagikan dengan pengikut Anda.
Siapkan sistem sehingga tim Anda menerima 
pembaruan kemajuan pada tujuan Anda.

Orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu 
sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli 
pada mereka.

John C. Maxwell
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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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