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Kepemimpinan merupakan kajian yang 
sangat menarik dan penting, dimana dari 
waktu ke waktu kita akan dihadapkan 
dengan isu kepemimpinan, baik dalam skala 
kecil  maupun skala besar



Kepemimpinan juga menjadi semakin penting dibahas, 
karena dalam kehidupan ini akan berkaitan dengan 
pemimpin yang ada, baik pemimpin rumah tangga 
maupun pemimpin pemerintahan, terlebih lagi 
pemimpin memiliki otoritas untuk 
melakukan/memutusakan sesuatu, maupun untuk 
tidak melakukan/memutuskan sesuatu yang berkaitan 
degan kepentingan orang banyak.



Memimpin harus punya gelar? 
Memimpin harus punya jabatan? 
Tidak sama sekali, setiap orang adalah pemimpin. Namun 

tak semua orang bisa memimpin, memimpin itu tak hanya 
sebatas jabatan dan gelar, tapi bagaimana seorang 
pemimpin mampu mengarahkan seluruh anggotanya 
untuk berjalan ke arah yang benar, mengarahkan untuk 
berbuat kebaikan, demi mencapai sebuah tujuan. 

Pemimpin itu bagaikan arah mata angin, bisa menunjukkan 
ke arah mana saja tergantung tujuan. Pemimpin itu 
bagaikan  pemahat besi, rela panas untuk membentuk  
besi yang bagus,  rela terluka untuk mendapatkan besi 
yang kokoh dan bermanfaat. 

Kepemimpinan itu diaplikasikan bukan dipamerkan, 
kepemimpinan itu memberikan kemaslahatan bukan 
kemudharatan. 



6 ciri seseorang yang layak dan pantas 
disebut pemimpin meskipun dia tidak 
memiliki gelar dan jabatan

• FISIK
• INTELEKTUALITAS
• KERAMAHAN
• EMOSIONALITAS
• KEPRIBADIAN
• KEMAMPUAN MORAL



Pemimpin itu tak harus 
memiliki gelar dan jabatan, 
karena pada dasarnya setiap 
orang adalah pemimpin. 
Jangan menunggu jabatan 
untuk menerapkan 
kepemimpinan, jangan 
menunggu gelar untuk bisa 
berkata benar. 



Kepemimpinan itu dipelajari dan 
diamalkan, akan sia-sia jika ilmu 
hanya sekadar tulisan dan tidak 
memberikan kebermanfaatan



Jadilah pemimpin yang bisa 
memimpin tanpa menunggu 
gelar dan jabatan, jangan jadi 
pemimpin karena gila gelar dan 
jabatan



● Memimpin tanpa Gelar dan Jabatan 
(Nita Reza Wardhani) 

● Dari Buku “The Leader Who Had 
No Title” karya Robin Sharma, dan 
konsep kepemimpianan oleh 
Hermawan Kertajaya

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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