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Diri Sendiri Dulu, Baru Orang 
Lain

Sebelum dapat memimpin orang lain, menjadi 
pemimpin bagi diri sendiri merupakan hal paling 
mendasar dalam kepemimpinan. Seorang 
pemimpin harus dapat membuat keputusan 
untuk anggotanya, tapi sebelum itu ia harus 
dapat berdamai terlebih dahulu dengan dirinya 
sendiri. Mengenali dan memahami keinginan diri 
sendiri akan memudahkan kita untuk 
mengetahui usaha apa yang perlu dilakukan 
untuk mencapai tujuan hidup kita.



5 Aturan untuk 
Membangun 
Kemampuan 
Memimpin Diri Sendiri



Berdamai Dengan Diri Sendiri

Jujur akan keadaan diri sendiri dan menerima 
setiap kelebihan serta kekurangan diri sendiri 
merupakan langkah awal untuk kamu dapat 
berdamai dengan diri sendiri. Dengan begitu, 
kamu dapat memperoleh akar permasalahan 
yang mendorong tujuan secara maksimal. 

Terima itu dan bertindaklah!



Menentukan Tujuan

Seorang pemimpin harus telah menentukan 
tujuan baik untuk kehidupan pribadi maupun 
profesional. Setelah tujuan terbentuk, fokuslah 
pada tujuan tersebut. Jadikan tujuan menjadi 
target utama agar nanti apabila kamu 
menghadapi rintangan, kamu tetap fokus dan 
konsentrasi pada tujuan utama.



Belajar Belajar dan Belajar

Menjadi seorang pembelajar yang ingin terus 
belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
dapat memberikan banyak value pada diri 
kamu. Berada pada lingkungan yang tepat dan 
dikelilingi oleh orang-orang yang hebat dapat 
memberikan nilai tambah pada hidup. Salah 
satu cara untuk belajar tentang nilai kehidupan 
adalah pengalaman pribadi dan pengalaman 
kisah sukses orang lain. Jadikanlah itu sebagai 
acuan dan motivasi untuk kamu terus 
melangkah.



Berpikir Positif
Menghindari hal-hal negatif dan selalu berpikiran 
optimis penting untuk dilakukan. Jangan memberi 
ruang untuk hal-hal yang bersifat negatif. 
Menjauhlah dari segala sesuatu yang hanya akan 
membawa hal negatif dalam hidup kita. Hanya diri 
sendiri yang dapat menentukan apa yang berharga 
untuk waktu dan tenaga kita, meskipun jika itu 
berarti kita harus kehilangan kelompok. 
Kesejahteraan diri adalah hal utama dalam hidup. 

Jadilah orang yang optimis, pertama-tama pada diri 
sendiri.



Rendah Hati

Menjadi rendah diri dan selalu mengaplikasikan 
hal-hal yang kamu percayai setiap hari dapat 
memberikan kedamaian pada hidup. Jalanilah 
hari ini sebagaimana kamu ingin menjalani hari 
di masa depan. Tebarkanlah hal-hal baik dan 
tinggalkan jejak-jejak langkah dengan 
memberikan makna pada kehidupan orang lain.



"Setiap orang lahir 
untuk menjadi 
pemimpin bagi 
dirinya sendiri"
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