
Disusun oleh: Fikri Achmad Hasan 
Disunting oleh: Caldera Mahameru

3 CARA 
MENJADI 

PEMIMPIN



INI BUKAN TEORI!
Dalam microblog ini, aku akan membagikan 
pengalaman pribadiku ketika berproses 
menjadi seorang pemimpin.



Ketika SMP, aku adalah orang yang sangat 
pendiam. Apalagi kalau harus berbicara di 
depan banyak orang. 

Namun,  kepribadianku yang pendiam ini 
terpaksa berubah 180* karena aku 
diamanahkan menjadi ketua OSIS pada 
waktu itu. 

1 ‘banyak praktik’ dan 
berdamai dengan keterpaksaan.



Secara tidak langsung, aku terpaksa untuk tampil 
di depan. Aku terpaksa berbicara di depan 
banyak orang. Akhirnya, terbentuklah  sifat 
kepemimpinanku sekarang ini. Lebih berani 
berbicara dan berpendapat.



Belajar
Aku mempelajari dan meniru bagaimana 
cara berpikir, strategi, dan prinsip hidup dari 
orang (pemimpin) yang sudah berhasil. 

Belajar tidak hanya dari kesuksesan saja, 
tetapi aku juga belajar dari 
kekurangan orang lain yang 
berpengalaman menjadi pemimpin.

2 Belajar dan bergaul dengan 
orang yang ahli di bidangnya.



Bergaul
Aku juga bergaul dengan orang-orang yang 
berpengalaman menjadi pemimpin. Secara tidak 
langsung, aku akan terpengaruh oleh 
ilmu-ilmunya.

Cek 5 orang terdekatmu, apakah kamu 
sudah bergaul dengan orang-orang yang 
terbaik?



Orang yang ahli dibidangnya
Kalau mau jadi ketua BEM, belajarlah dari 
yang pernah jadi ketua BEM. Kalau mau 
membangun dan memimpin sebuah komunitas 
dari nol, belajarlah dari orang 
yang berpengalaman di bidangnya.

Kalau orangnya salah, pertanyannya juga 
salah, jawaban yang kamu dapat juga salah. 
Maka keputusan yang kamu ambil 
juga akan salah.



Rekomendasi buku dan artikel
Aku suka baca bukunya John C. Maxwell 
tentang kepemimpinan. Aku juga baca banyak 
artikelnya Harvard Business Review.

3 Banyak baca buku, dengerin podcast, 
video pembelajaran di YouTube

Rekomendasi podcast & YouTube
Anthony Robins, Simon Sinek, Tung Desem 
Waringin, TedTalk.



Perbanyak praktik dan berdamai dengan 
keterpaksaan.

Yuk belajar jadi pemimpin!

Belajar dan bergaul dengan orang yang ahli di 
bidangnya.

1

Baca buku, dengerin podcast, nonton video 
YouTube. 
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“Leader is a reader.” 
– John C. Maxwell

“Tidak ada kata gagal, yang ada hanya 
sukses atau belajar.” 
– Tung Desem Waringin
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