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“Seorang pemimpin adalah 
orang yang mengetahui 

jalan, melewati jalan 
tersebut, dan 

menunjukkan jalan itu 
untuk orang lain.”

John. C Maxwell
Speaker

Heartsbeats.events



HAL APA YANG HARUS DIMILIKI 
OLEH SEORANG PEMIMPIN?

1. Bersikap jujur
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Bertanggung jawab
4. Mempunyai manajemen waktu yang baik
5. Memiliki sikap kreatif yang tinggi



5 Tips Menjalankan Rapat 
dengan Efektif

1. Batasi Jumlah Peserta 
Rapat
Semakin sedikit jumlah 
peserta yang hadir dalam 
rapat diyakini dapat 
membuat rapat terlaksana 
dengan baik dan lebih 
fokus.
Selain itu, waktu yang 
diperlukan juga semakin 
singkat dan tak terbuang 
percuma.



2. Buat Tujuan yang Jelas
Sebelum rapat digelar, tujuan rapat sebaiknya ditetapkan 
terlebih dahulu. Gunanya untuk memperjelas struktur  
dan kegunaan diadakannya rapat.

Tujuan lainnya adalah 
untuk mencegah 
berjalan keluar dari 
topik utama.



3. Pastikan Peserta Tahu Agenda Rapat

Alangkah baiknya jika pemimpin rapat menyiapkan 
draft memo untuk peserta. Dengan itu peserta tahu 
peranan masing-masing mereka dan mengapa mereka 
dipanggil untuk ikut dalam rapat.

Cara ini dapat membuat rapat berjalan dengan lancar 
dan mudah mencapai hasil bersama.



4. Libatkan Semua Peserta Rapat
Memberikan peranan dan tanggung jawab pada setiap peserta 
memiliki dua keuntungan, yakni:

Masing-masing mereka 
paham akan posisi 
mereka dalam 
pertemuan dan alasan 
mengapa mereka 
harus ada dalam rapat.

1

Mendorong para 
peserta untuk 
mengeluarkan saran 
atau pendapat dan 
menciptakan diskusi / 
rapat yang baik. 

2



5. Rapat Tidak Harus di Ruangan

CEO Virgin Group, Richard Branson, gemar 
mengadakan meeting sambal berdiri (stand-up 
meeting) atau berjalan di luar ruangan. 
Menurutnya, ide dan keputusan sering datang 
dengan cepat dan spontan.



Jadi, 
Pernahkah kamu melihat 
pemimpin dengan kriteria di atas?

Atau kamu seorang pemimpin 
yang sudah menerapkan cara 
seperti yang dibahas di atas? 



Sumber:
● Want To Be a Good Leader? Run Effective Meetings (Lee Gimpel)
● https://www.forbes.com/sites/leegimpel/2021/06/29/want-to-be-a-good-

leader-run-effective-meetings/?sh=1bc402ad7738
● 5 Kualitas Harus Dimiliki Seorang Leader Saat Bekerja di Kantor (Wilda 

Fajriah)
● https://lifestyle.okezone.com/read/2020/11/03/612/2303369/5-kualitas-h

arus-dimiliki-seorang-leader-saat-bekerja-di-kantor

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.


