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Seharusnya masyarakat saat ini memiliki kemampuan 
kepemimpinan (Leadership) yang tangkas. Bukan sekedar 
hanya memimpin saja tetapi harus fleksibel, harus bisa 
mendengarkan dan berproses sedemikian rupa supaya 
bisa menjadi pemimpin yang baik dan menggerakkan 
organisasi yang dipimpin . Karena saat ini tidak semua 
pemimpin memiliki kapasitas/kapabiltas menjadi seorang 
pemimpin yang baik dan benar. 

Dan sekarang jaman juga sudah berubah serta 
kepribadian seseorang juga berbeda-beda, para pemimpin 
ini dituntut sedemikian rupa supaya bisa menyesuaikan 
sesuai perkembangan jaman dan perkembangan dunia. 
Baik dari segi teknologi atau kepribadian seseorang yang 
dipimpin, jadi harus beradaptasi sedemikian rupa supaya 
menjadi pemimpin yang baik dan benar.



Karena tidak semua pemimpin sekarang memiliki etikat 
pemimpin yang baik. Seharusnya di jaman yang modern ini 
pemimpin harus lebih tangkas, lebih cerdas, menyesuaikan 
dalam kondisi yang ada. Tidak boleh asal memimpin 
dengan seenaknya sendiri dan mengatur  atau membuat 
keputusan tanpa melibatkan anggota. 

Pemimpin harus open minded dan sekarang susah banget 
ditemukan pemimpin yang seperti itu jadi akibatnya 
meraka kurang bisa mengembangkan perusahaan atau 
organisasi yang  dipimpinnya



Kriteria Pemimpin yang Baik
1. Punya Manajemen yang Baik untuk Diri Sendiri 
Terlebih Dahulu
Kriteria pertama dari yang harus dimiliki untuk bisa 
menjadi seorang pemimpin baik adalah bisa mengatur 
diri sendiri dengan baik. Karena sebelum bisa memimpin 
orang lain, tentunya kamu harus bisa memimpin diri 
sendiri terlebih dahulu, bukan? Jika untuk memimpin diri 
sendiri saja sudah gagal, bagaimana memimpin dan 
mengatur orang lain? Jadi aturlah berbagai aspek 
fundamental dalam diri kamu, mulai dari waktu, 
perhatian, hingga emosi diri.



2. Mampu Berkomunikasi dengan Baik dan Efektif
Seorang pemimpin yang baik, tentunya menyadari akan 
pentingnya komunikasi. Dan bukan hanya soal 
komunikasi itu sendiri, namun ia juga tahu bagaimaa 
menciptakan suatu pola komunikasi yang efektif. Artinya, 
kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan.

Komunikasi yang baik itu sendiri harus menjalar di 
semua aspek, yakni komunikasi langsung ke tim yang 
bersangkutan, departemen atau staf lain, hingga ke 
komunikasi virtual seperti e-mail dan media sosial.



3. Percaya Diri dan Optimis

Berikutnya yang harus di miliki oleh pemimpin 
adalah percaya diri. Percaya diri ini bisa meliputi 
kesiapan dalam mengambil keputusan, kesediaan 
mengambil risiko, dan kepercayaan yang kalian 
berikan kepada tim kamu dalam menangani sebuah 
tugas.
Pemimpin perlu mengembangkan diri, sehingga 
memiliki sikap optimis atas tanggung jawab yang 
telah diberikan. Selanjutnya, karyawan yang kamu 
pimpin pun bisa ikut optimis dengan tantangan yang 
dihadapi bersama. Tumbuhkan keyakinan bahwa 
kamu dan tim akan mencapai kesuksesan yang 
diinginkan



Pemimpin yang baik dimulai dari diri 
kita sendiri, percaya diri dan selalu 
optimis dengan apa yang sudah kita 
lakukan.

“DO THE BEST AND BE THE BEST” 
(Lakukan dan Jadilah yang Terbaik)

-Zensa Rahman-



● The Top Qualities of an Agile(Arneta Silvia 
Ananda)

● https://www.youtube.com/watch?v=eyDCx
M29yYg

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.

Sumber:


