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Siapa itu 
Pemimpin?

      Seorang leader adalah seseorang yang dapat melihat 

bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan dan yang menggalang 

orang untuk bergerak menuju visi yang lebih baik. Para 

pemimpin dapat bekerja untuk mewujudkan visi mereka sambil 

mengutamakan orang. Mampu memotivasi orang saja tidak 

cukup — para pemimpin harus berempati dan terhubung 

dengan orang-orang untuk menjadi sukses. Pemimpin tidak 

harus berasal dari latar belakang yang sama atau mengikuti 

jalan yang sama. 



Apa itu 
Kepemimpinan?

       Kepemimpinan  adalah bagian dari sebuah penelitian, dan 

keterampilan praktis yang mencakup kemampuan 

individu, kelompok, atau organisasi untuk "memimpin", 

memengaruhi, atau membimbing individu, tim, atau 

seluruh organisasi lain.



-Chioma Agbahiwe 

“Sebuah kepemimpinan atau leadership yang efektif  
adalah yang memiliki kemampuan untuk menjadi 
transformasional . Ketika kita memimpin di lingkungan 
sekitar,  kita memiliki kemampuan untuk melakukan 
perubahan positif yang membuat segalanya menjadi 
jauh lebih baik.”



Dua cara untuk membuat 
kepemimpinan menjadi 

efektif

Memiliki Empati Menjadi Pendengar 
yang Baik



Mendengarkan
Pada dasarnya kepemimpinan yang baik adalah dengan 

mendengarkan apa yang seseorang katakan hingga dapat 

menginspirasi mereka dan memberdayakan mereka untuk 

berbuat lebih baik untuk diri mereka sendiri. Dengan 

mendengarkan seseorang, kita jadi tahu, apa kendala 

mereka dalam mengerjakan sesuatu. Karna dalam suatu 

Project yang besar, dibangun dari hal-hal kecil seperti ini.



Empati
Ketika menjadi pemimpin yang baik memang skill itu diperlukan, 

namun  ada beberapa penelitian yang menunjukkan dua kualitas 

bahwa banyak pemimpin kurang mendengarkan secara aktif  

dan kurangnya empati. Empati sangat penting untuk 

mendengarkan sehingga dapat memahami latar belakang 

seseorang. 



Sumber:

• How to be a good leader without rule the roost by 
Nurohmah Rosia Ningrum

• The Power of Effective Leadership | Chioma Agbahiwe 
|TEDxDelthorneWomen 
https://www.youtube.com/watch?v=-H9cZd8UEf8

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.


