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Apakah kalian pernah atau sedang  
memimpin sebuah organisasi atau 
team?

Namun sering merasa tidak mampu karena 
sering tidak didengar,tidak dimengerti dan tidak 
satu visi misi dengan anggota?

Hmm..Kira-kira apa ya 
penyebabnya?



Sebagai pemimpin, tentu kita sering merasakan tidak 
didengar, tidak dimengerti bahkan kurang dianggap oleh 
anggota.

NAMUN…
Sudahkah kita intropeksi diri? Sudah benarkah kita 
dalam melayani mereka sepenuhnya?

Yuk belajar tentang konsep kepemimpinan yang membantumu 
merubah segalanya

Belajar dari konsep 
toples dan isinya…



 1. Stop & Pause 

2. Value Individuality

The top of the jar. Tutup gabus 
terkadang adalah pemimpin yang 
melayani. Berhenti dan beri jeda 
sejenak  waktu untuk saling 
refleksi,melihat atau mendengar 
keluh kesah satu sama lain, ini 
akan membangun chemistry dan 
kepercayaan lebih ke anggota.

The Puzzle Piece.                 
Pemimpin yang baik memberi 
suasana/kondisi yang baik di 
tempat kerja bagi orang-orang 
untuk datang dan menjadi siapa 
mereka seharusnya



3. Praise and Acknowledgement

4. Seek to Understand

Pemimpin yang baik adalah 
pemimpin yang mengapresiasi 
pencapaian anggotanya. Belajar dari 
CEO Campbell Soup dimana beliau 
memberikan lebih dari 30.000 surat 
pujian dan pengakuan kepada timnya 
ketika dia menjabat sebagai CEO.

Sebagai pemimpin yang melayani, 
hendaknya harus selalu melihat 
untuk memahami, bukan hanya ingin 
dipahami. Ajukan beberapa 
pertanyaan untuk melihat kondisi tiap 
anggota lalu berusaha untuk mengerti 
kondisi mereka.



5. Empowerment

6. Transparent

Tiang Gawang. Pemimpin yang baik 
memberikan tiang gawang yang efektif.  
Mereka  ingin menjadikan anggotanya 
kreatif dan lebih baik dengan 
memberdayakan ide-ide mereka di setiap 
proyek.

Pemimpin yang baik itu transparan. 
Mereka memberikan dan mengizinkan 
lingkungan yang aman bagi orang lain 
untuk terbuka dengan mereka.
Pemimpin yang melayani selalu bertanya 
"bagaimana saya bisa menjadi lebih 
baik?" "Bagaimana saya bisa melayani 
Anda dengan lebih baik?" mereka juga 
tidak takut untuk confidently vulnerable.



Bill Hybels berkata, 
“Semua orang akan menang, 

saat pemimpinnya memberikan 
kebaikan”



Jadi apa yang akan 
kamu lakukan untuk 

menghidupkan 
konsep-konsep ini?



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.
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