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“Leaders Are Learners” adalah mindset (pola pikir)
yang harus ditanamkan dalam diri seorang
pemimpin. 

Dunia yang selalu berubah dan mengalami
perkembangan yang begitu pesat menyebabkan
timbulnya permasalahan-permasalahan baru di
dalamnya.
Maka, seorang pemimpin harus bisa 
mengantisipasi perubahan itu dengan terus belajar. 
Tapi, apa sih yang harus dipelajari? 
Eits, daripada bingung, swipe left aja yuk.



HR. Director, Bluebird Group, Bapak PambudiHR. Director, Bluebird Group, Bapak Pambudi
Sunarsihanto menjelaskan 3 hal yang harusSunarsihanto menjelaskan 3 hal yang harus
dipelajari seorang pemimpin, yaitu:dipelajari seorang pemimpin, yaitu:

Artinya pemimpin harus memiliki mindset
berkembang dengan mempelajari
keterampilan/keahlian di luar bidang yang dikuasai. 

Bukan berarti setelah mempelajari bidang yang
lain, kita jadi lupa bidang utama kita ya. Seorang
pemimpin harus terus memperdalam keahlian
dalam bidang utamanya dan jangan mudah puas
dengan ilmu yang dimiliki.

Setelah mempelajari bidang lain dan
memperdalam bidang utama kita. Yang perlu
dilakukan setelahnya adalah menggabungkan
disiplin ilmu tersebut untuk memaksimalkan
potensi diri kita.



 Lalu, bagaimana
caranya untuk

mewujudkan hal
tersebut

Swipe left aja yuk!



Belajarlah dari mereka yang memiliki keahlian
di bidang apapun. Jadikan mereka sebagai role
model untuk memotivasi diri kita agar terus
berkembang.

Bapak Pambudi Sunarsihanto memberikan tips
sederhana yang dinamakan “Five Rules of Five.”

Find 5 ExpertsFind 5 Experts

Membaca buku bisa memperluas wawasan dan
referensi kita. Maka, temukanlah buku-buku
terbaik versi kalian, pelajari dan terapkan.

Find 5 BooksFind 5 Books



Find 5 Communities

Find 5 Training

Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan
yang sama, bertukar ide, dan menyelesaikan masalah
bersama dapat membantu kita dalam proses
pengembangan diri.

Ikut dan seraplah ilmu dari pelatihan, workshop,
ataupun seminar yang dapat meningkatkan
pengetahuan kita.

setelah kita mendapatkan ilmu baru, jangan lupa
untuk selalu berbagi dengan orang lain. Tuliskan
apa yang telah kita pelajari dan bagikan kepada
sesama di media apapun.

Write 5 Articles



“Leadership and learning
are indispensable 

to each other.”
 John F. Kennedy



Nah, itulah alasan mengapa seorang pemimpin
harus terus belajar. Sekarang giliran kalian untuk

turut serta membantu mengedukasi calon
pemimpin muda lainnya dengan menjadi

"Volunteer 1000
Content Microblog
Lead The Fest 2021"

#JadiPemimpin



Sumber:

Leadership Talk Eps 2 (Leadership Talk)
https://www.youtube.com/watch?
v=d7uZBEU7Os4

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.


