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APA DAN SIAPA PEMIMPIN ITU?? 

• Apa pemimpin itu?
Pemimpin adalah seorang yang mampu 
menggerakkan dirinya sendiri atau orang lain untuk 
mencapai suatu gagasan.
• Siapa pemimpin itu?
     
Yaitu seseorang yang memiliki pengikut.
Jadi, Pemimpin itu adalah motor penggerak dari 
sebuah organisasi/komunitas. Bahkan kualitas suatu 
organisasi/komunitas terutama pencapaian target 
atau goals dikaitkan langsung dengan kualitas 
pemimpin.



APASIH KRITERIA YANG TIDAK BOLEH 
DITAWAR OLEH PEMIMPIN?
Dalam artian, kalau kamu menjadi leader yang bagus. Kriteria 
itu harus ada pada dirimu sendiri sampai level memadai.

Ada 3 kriteria yang tidak boleh ditawar yaitu :

• Harus Cerdas
Karena pemimpin itu harus membaca challenges yang akan 
dihadapi bukan hanya hari ini tapi juga ke depan. Dan 
pemimpin juga harus punya sensitifitas terhadap perubahan 
yang terjadi sepanjang waktu.
• Harus punya Determinasi yang tinggi
• Harus endurance (ketahanan)



APASIH SKILL YANG BASIC HARUS DIMILIKI 
PEMIMPIN?

Menurut saya, skill yang harus dimiliki pemimpin 
adalah komukasi. Dimana komunikasi harus 
menghasilkan understanding, lalu feedback. Dan dari 
situ harus ada result.

Kemampuan seorang leader dalam berkomunikasi itu 
sangat penting ketika organisasi/komunitas yang kamu 
pimpin berhadapan dengan komunikasi yang kritis. 
Kenapa?? Karena dalam situasi kritis biasanya orang 
panik.



Ingat
Kualitas pemimpin dari seseorang atau sekelompok orang 
seringkali bisa terlihat jelas dalam keadaan krisis. Ketika 
keadaan krisis, kehadiran pemimpin itu akan sangat dibutuhi 
bahkan kualitasnya akan terlihat disitu.
Saya memaknai masa Covid 19 ini juga punya hikmah lain yaitu 
kita mau tidak mau bisa melihat dengan jelas kualitas dari para 
pemimpin yang ada di sekitar kita. 
Mungkin kualitas pemimpin yang memimpin kita dalam 
beberapa level atau bahkan kualitas kita sendiri sebagai 
pemimpin.
Contohnya dimana seorang leader membuat sistem WFH dan 
WFO dalam waktu yang cukup dinamis dalam keadaan krisis 
pandemi ini.



      Prinsip seorang pemimpin

Jika kamu tidak bisa membangun 
gedung, maka rekrutlah orang yang 
bisa membangun gedung. Jika kamu 
tidak bisa menyebrangi lautan, maka 
rekrutlah orang yang punya kapal. 
Keterbatasan diri bukanlah alasan 
kamu untuk tidak melangkah maju.
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