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● Bagaimana Pemimpin yang 
Ideal ituu?

● Apa saja karakteristik yang 
dimiliki oleh Pemimpin yang 
ideal?

    Mari kita bahas 



Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang 
mempunyai integritas tinggi, mengutamakan 
kepentingan orang banyak diatas kepentingan 
pribadi. Kepemimpinan yang ideal saat ini 
merupakan tindakan pengaruh yang terpisah 
yang tidak tergantung pada peran, karakter, 
atau sifat kepribadian siapapun. Pemimpin ideal 
adalah pemimpin yang cerdas. Kecerdasaan 
adalah titik tentu yang idealnya harus dimiliki 
oleh seorang pemimpin. Kecerdasan 
merupakan point utama yang menentukan 
seberapa baik langkah diambil oleh seorang 
pemimpin jika dihadapkan oleh suatu masalah 
kelompok.   



Pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. 
Inisiatifme diri jelas dibutuhkan oleh seorang 
pemimpin demi terciptanya solusi yang bersifat 
nyata dan menjanjikan.  Pemimpin ideal adalah 
pemimpin yang bertanggung jawab. Bertanggung 
jawab berarti tetap teguh dan berfikir taktis untuk 
menerima segala resiko, berani  menanggung efek 
dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan 
yang telah dilaksanakan. Pemimpin yang ideal 
adalah pemimpin yang jujur. Kejujuran dalam diri 
seseorang tentunya menjadi point khas yang harus 
dimiliki oleh seorang manusia, terutama oleh 
seorang pemimpin.   



     Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Rela 
Berkorban. Rela berkorban berarti rela menerjunkan 
diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan 
dengan kepentingan pribadi.  Pemimpin Ideal adalah 
Pemimpin yang Dicintai dan Mencintai Kelompoknya 
Cinta hadir dalam diri seorang pemimpin yang ideal 
dan juga kelompok yang dipimpinnya.
     Menjadi pemimpin itu tidak mudah dan setiap 
pemimpin masing-masing tidak akan mempunyai 
kesamaan, baik karakter pemimpin yang dimiliki, 
ataupun cara pemimpin dalam  menjalankan 
ke-pemimpinannya.



1. Memiliki pendirian Teguh
2. Jujur
3. Adil
4. Cerdas
5. Mampu bersikap tenang 
dalam keadaan apapun

6. Komunikasi yang baik
7. Bertanggung jawab
8. Menginspirasi
9. Empati
10. Keyakinan     

10 Faktor Kepemimpinan 
adalah :



 Ciri-Ciri Pemimpin Yang Tidak Ideal :
• Hanya Memerintah. Menjadi Pemimpin 

bukan berarti bisa seenaknya saja 
memerintah.

• Jarang Diskusi. 
• Tidak Memberikan Kepercayaan. 
• Tidak Memberikan Pujian. 
• Konflik.
• Tidak Terbuka. 
• Tidak Bertanggung Jawab. 
• Pemimpin yang Tidak Memiliki Visi, Tidak 

Akan Bisa Menjalankan Tim.





 "Pemimpin sejati bukan 
orang yang mempunyai 

banyak pengikut, tapi yang 
menciptakan paling banyak 

pemimpin." 

- Neale Donald Walsch
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